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ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 18 DE MARÇ DE 2016 

 
 
 

 
A la ciutat de Tarragona i a la sala de reunions de l’Hotel-Restaurant “Casa 
Félix” de la localitat de Valls, essent el dia 18 de març de 2016, essent dos 
quarts de nou del vespre es reuneixen en segona convocatòria les Societats de 
Caçadors federades que pertanyen a la Representació Territorial de Caça de 
Tarragona, a l’objecte de celebrar la junta extraordinària de convocatòria 
d’eleccions a Junta Directiva de la Representació Territorial. Hi assisteixen la 
totalitat dels membres de la Directiva i actua de Secretari (e.f.) Sr. Miquel Díez 
Figuerola. 
 
D’acord amb el punt primer de l’ordre del dia, el secretari actuant qüestiona als 
assistents si accepten la proposta de la junta directiva de convocar eleccions; 
els assistent, per unanimitat ho aproven. 
 
Acte seguit, el Secretari dóna compte del projecte de Reglament electoral, 
llegint-lo als assistents. El mateix és també aprovat per unanimitat. 
 
A continuació el propi Secretari actuant presenta el projecte de calendari 
electoral que ha confeccionat a partir de la data d’avui. El calendari conté una 
data, 26 d’abril de 2016, data prevista per l’acte de votació, si fos necessari; 
data que els senyors assistents hi donen la seva conformitat. Donades les 
explicacions adients, el calendari també és aprovat per unanimitat, incorporant-
se una còpia a l’acta. 
 
Després i com a darrer punt, cal elegir els membres titulars i suplents que 
conformaran la Junta Electoral i la Mesa Electoral, si s’escau. Fet l’escrutini 
mitjançant l’extracció de números corresponents a les Societats presents, son 
elegides les següents entitats com a titulars: 
 

• Societat Ocellera de Vendrell 
• Societat de Caçadors “La Segarra” de Santa Coloma de Queralt 
• Societat de Caçadors “La Tòrtora” del Pla de Santa Maria 
 
I com a suplents, les següents Societats: 
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1.-  Societat de Caçadors “Protectora – Mas de Salort” 
2.-  Societat de Caçadors “L’Aubaga” d’Almoster 
3.-  Societat de Caçadors “Sant Blai” de Cabacés 
4.-  Societat de Caçadors “San Raimundo de Peñafort” de Masllorenç 
5.-  Societat de Caçadors “L’Atalaia del Priorat” de La Figuera 
6.-  Societat de Caçadors de Alió 
7.-  Societat de Caçadors de l’Arboç del Penedès 
8.-  Societat de Caçadors “La Conca” de Vila-rodona 
9.-  Societat de Caçadors “La Vilanovense” de Vilanova de Prades 
10.- Societat de Caçadors “Senglar Prim” de Reus 
 

El president de la Societat titular “La Tórtora” s’aproxima a la taula i comunica 
que ell no podrà ser membre de la Junta Electoral atès té una imminent 
operació quirúrgica; per aquesta raó es passa a la primera Societat suplent. El 
presidents de les tres Societats, d’acord amb el calendari, queden convocats 
pel proper dia 22 de març a les 17’30 h. a la seu de la Representació Territorial, 
a l’0bjecte de prendre possessió. 
 

Per part del president de la Federació Catalana s’informa als assistents que 
sabent que la pàgina “web” de la territorial de Tarragona està sense 
funcionament per motius tècnics, disposa que el Calendari i el Reglament 
electorals estaran publicats a la pàgina “web” de la Federació Catalana. 

No havent altres temes, el President dóna per acabada la Junta General 
Extraordinària, invitant a tots els presents a un sopar que hi ha preparat a la 
sala-menjador del Restaurant. De la qual Junta General, s’estén la present acta 
que signen el Sr. President i Secretari (e.f.), que en dono fe. 

   
 
 
 


