MODIFICACIÓ, PER PRESCRIPCIÓ LEGAL DEL DECRET 55/2012, DE L’ARTICLE 55.2. DELS ESTATUTS
RELATIU A LA DURADA DEL MANDAT DE LA JUNTA DIRECTIVA QUE PASSA DE 6 A 4 ANYS.
ATÈS que la Disposició Transitòria Tercera del Decret 55/2012 va disposar que les Federacions
Esportives Catalanes on el mandat fos de 6 anys haurien de modificar els seus Estatuts socials per
adaptar-los a la durada de 4 anys establerta en l’esmentat Decret.
ATÈS que la Federació Catalana de Caça es troba legalment incursa en el motiu legal que l’obliga a
modificar la durada actual de 6 anys de mandat a la nova durada de 4 anys.
ES PROPOSA sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General l’esmentada modificació estatutària de
la durada el mandat de la Junta Directiva que queda fixat en 4 anys. (tot i no venir regulat en els
Estatuts de facto es venia aplicant aquesta durada del mandat).

REDACCIÓ ACTUAL

NOVA REDACCIÓ

(estableix una durada del mandat de la Junta Directiva de
la Federació de 6 anys).

(la redacció es idèntica excepte en la duració del mandat
que queda fixada en 4 anys).

ARTICLE 55.- Naturalesa de la Junta Directiva. Duració
dels càrrecs. Incompatibilitats dels seus membres.

ARTICLE 55.- Naturalesa de la Junta Directiva. Duració
dels càrrecs. Incompatibilitats dels seus membres.

1. La junta directiva és l'òrgan col·legiat d'administració de
la Federació Catalana de Caça que té la funció de
promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la
Federació i gestionar el seu funcionament d'acord amb
l'objectiu social i els acords de l'assemblea general.
2. La durada del mandat dels membres de la Junta
Directiva serà de 6 anys. Seran reelegibles sense limitació
de mandats.
3. Qualsevol càrrec de la Junta Directiva de la Federació té
les següents incompatibilitats:
a) Amb l’exercici d’un càrrec públic electe o de
designació política.
b) Amb l’exercici de funcions de consell o
assessorament professional a la mateixa
Federació.
Amb la prestació de serveis professionals sota relació
laboral, civil o mercantil de la mateixa Federació o a
qualsevol de les seves entitats instrumentals.

1. La junta directiva és l'òrgan col·legiat d'administració de
la Federació Catalana de Caça que té la funció de
promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la
Federació i gestionar el seu funcionament d'acord amb
l'objectiu social i els acords de l'assemblea general.
2. La durada del mandat dels membres de la Junta
Directiva serà de 4 anys. Seran reelegibles sense
limitació de mandats.
3. Qualsevol càrrec de la Junta Directiva de la Federació té
les següents incompatibilitats:
a) Amb l’exercici d’un càrrec públic electe o de
designació política.
b) Amb l’exercici de funcions de consell o
assessorament professional a la mateixa
Federació.
Amb la prestació de serveis professionals sota relació
laboral, civil o mercantil de la mateixa Federació o a
qualsevol de les seves entitats instrumentals.
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