FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA
ACTA
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
PER CONVOCAR ELECCIONS 2016
Data de celebració: 21- Maig - 2016.

A Santa Cristina d’Aro, el 21 de Maig de 2016.

Reunits en segona convocatòria a les 14,10 hores, a l’Espai Ridaura de l’Auditori
Municipal de Santa Cristina d’Aro, al carrer de la Plataneda, 1, els membres de ple dret
integrants de l’Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana de Caça
relacionats nominalment en número de 94 Societats assistents que com annex
s’acompanya a la present acta, degudament acreditats abans d’entrar a la sala on es
celebra la reunió, constituïts en Assemblea General Extraordinària, comença la sessió.
Presideix l’Assemblea General el president de la FCC, Sr. Paco Piera Orozco, i actua
com a Secretari el que ho és de la FCC, Sr. Joaquim Vidal Roig.
Hi assisteixen també els membres de la Junta Directiva de la FCC següents: el Vicepresident Sr. Narcis Sánchez Pujol, Tresorer Sr. Josep Ricart Ferrer, i els Vocals Srs.
Jaume Teixidó Camí, Manuel Royo Roda, Joaquin Zarzoso Espinal, Jordi Padrosa
Macias, Jaume Vilarrasa Batchelli, Josep Escofet Arrufat, Ramon Donadeu Torras,
Fernando Lara i Josep Maria Graner Casasayas. Assisteix també en qualitat
d’assessor jurídic el Sr. Josep Maria Mir.
L’Assemblea General Extraordinària ha estat degudament convocada mitjançant
tramesa directa per correu enviada a tots els membres de ple dret de la mateixa i
publicada en el diari L’Esportiu del dia 16 d’abril de 2016.
L’Ordre del Dia que consta a la convocatòria de la Junta General, es el següent:

PRIMER.SEGÓN.-

TERCER.QUART.-

Designació de 2 Interventors delegats de l’Assemblea General
Extraordinària per l’aprovació de l’acta d’acord l’article 53.2. del Estatuts.
Convocatòria d´eleccions a President i Junta Directiva de la Federació
Catalana de Caça. Fixació de la data de realització de l´acte electoral i
temps de duració del mateix.
Aprovació, si s’escau, del Reglament i Calendari Electoral i procediment a
seguir per celebrar les eleccions. Seus dels Col·legis Electorals.
Nomenament per sorteig de 3 membres titulars i 10 membres suplents
per integrar la Junta Electoral, i fixació del termini per la seva constitució i
pressa de possessió dels càrrecs.

El president Sr. Piera pren la paraula per explicar el motiu de la reunió, que, consisteix
en la convocatòria de les eleccions de President i Junta Directiva de la Federació
Catalana de Caça, escollir els membres integrants de la junta electoral i aprovar el
calendari i Reglament electoral que regirà el procés electoral. Es comencen a tractar els
punts de l’ordre del dia:
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PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA:
PRIMER.-

Designació de 2 Interventors delegats de l’Assemblea General:

Es designen Interventors de l’Assemblea General els dos membres Srs.:
- Sr. Josep Majoral de la S.C.Llinás del Vallés.
- Sr. Joan López de la S.C. de Sevas.
Aprovat per unanimitat.
El Sr. Piera demana si algú està en contra que els punts 2 i 3 de l’Ordre del dia siguin
tractes conjuntament per la seva relació directa. No hi ha ningú que si oposi i per tant es
debatran i s’aprovaran conjuntament.

SEGÓN.-

TERCER.-

Convocatòria d´eleccions a President i Junta Directiva de la
Federació Catalana de Caça. Fixació de la data de realització de
l´acte electoral i temps de duració del mateix.
Aprovació, si s’escau, del Reglament i Calendari Electoral i
procediment a seguir per celebrar les eleccions. Seus dels Col·legis
Electorals.

A continuació el Sr. Piera pren la paraula a l’objecte d’explicar que atès que el mandat
de l’actual Junta Directiva ha expirat per transcurs dels quatre anys reglamentaris s’ha
d’escollir nova Junta Directiva, motiu pel qual s’han de convocar eleccions d’acord el
procediment dels article 87 i següents dels Estatuts. Com l’anterior Junta va ser
proclamada el 19 de juny de 2012 ara toca fer noves eleccions doncs han passat 4 anys.
El Sr. Piera passa la paraula a l’assessor jurídic de la FCC Sr. Josep Maria Mir qui
exposa amb l’ajuda d’un projector un power point del procés electoral, el contingut del
Reglament i calendari electorals. Proposa la data del 25 de juny de 2016 per realitzar
l’acte de les votacions, en horari ininterromput de 4 hores des de les 9,00 hores fins les
13,00 hores. El Sr. Zarzoso proposa que, degut a que el 25 de juny es pont de Sant
Joan, es canviï la data.

Es sotmet a l’assemblea la data del dia 2 de juliol de 2016 la qual es aprovada per
Unanimitat.

El Sr. Mir explica que les votacions es faran de manera descentralitzada en el territori
català per facilitar el dret de vot. S’han relacionat les comarques que determinen la
Mesa Electoral dels Col·legis Electorals, i queda de la següent manera:
-Col·legi Electoral a la Representació Territorial a Barcelona, distribuït en 2 Meses
Electorals, ubicades a:
- Mesa Electoral nº 1 ubicada a les oficines de la Representació Territorial a
Barcelona, C/ Via Laietana, núm. 9 4t- 3a, Barcelona, on podran votar les
Societats de les comarques de: Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Garraf, Alt
Penedès, Vallés Occidental i Vallés Oriental.
-Mesa Electoral nº 2 ubicada a la Sala social del Restaurant Malloles, a la
Carretera de Malloles, s/n, Polígon Malloles, de Vic, on podran votar les Societats
de les comarques de: Bages, Moianès, Anoia, Osona i Berguedà..
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-Col·legi Electoral a la Representació Territorial a Tarragona, Mesa Electoral única
ubicada al C/ Comte de Rius, 21, 1r, 43003-Tarragona.
-Col·legi Electoral a la Representació Territorial a Lleida, Mesa Electoral única ubicada al
C/ Ramon Soldevila, 7, altell, ubicat 25002-Lleida.
-Col·legi Electoral a la Representació Territorial a Girona, Mesa Electoral única ubicada
al C/ Emili Grahït, 62, entresòl-2a, 17003- Girona.
-Col·legi Electoral a la Representació Territorial a Terres de l’Ebre, Mesa Electoral única
ubicada a l’Avinguda Alcalde Palau, 56, 2on-2a, 43003-Amposta.
Tota aquesta informació està continguda al Reglament i Calendari electorals enviat a
tots el assembleistes. Es modificarà el Reglament Electoral per adaptar-lo a la nova data
de les eleccions aprovada per l’Assemblea general i es tornarà a enviar a tothom pel seu
coneixement.
Després de realitzar uns breus aclariments envers el contingut del reglament electoral,
es passa la votació dels punt 2 i 3 conjuntament de l’ordre del dia, convocatòria
d’eleccions, reglament electoral, calendari electoral i dia de l’acte electoral, amb el
següent resultat:
S’ACORDA que queda aprovat el reglament electoral, calendari electoral i dia de l’acte
electoral per unanimitat. S’incorpora com annex a la present un exemplar del
reglament signat pels interventors i pel president i secretari.

QUART.-

Nomenament per sorteig de 3 membres titulars i 10 membres
suplents per integrar la Junta Electoral, i fixació del termini per la
seva constitució i pressa de possessió dels càrrecs.

Segons disposa l’article 92 del Estatuts federatius simultàniament a l’acord de
convocatòria d’eleccions s’ha de prendre l’acord d’anomenar la Junta Electoral
integrada per 3 membres titulars i 10 membres suplents.
El procediment pel sorteig es va enviar als assembleistes junt amb la convocatòria i
que s’acompanya com annex a la present acta. Es passa a efectuar el sorteig dels
membres de la Junta Electoral introduint els números assignats a cadascun dels
membres de l’Assemblea en una bossa, i a continuació es procedeix a la l’extracció
aleatòria dels números prèviament introduïts.

En primer lloc s’extreuen els 3 números corresponents als membres titulars de la Junta
Electoral, i a continuació s’extrauran els 10 números corresponents als membres
suplents de la Junta Electoral. Una vegada extrets els números, es procedeix a la
identificació dels membres assembleistes als que corresponen els números, i es
llegeix en veu alta. Han de manifestar si concorre en els mateixos algun tipus de
impossibilitat o incompatibilitat. En aquest darrer supòsit hauran d’acreditar el motiu de
la renuncia i ser substituïts pels suplents.
Els membres escollits per sorteig per integrar la Junta Electoral son els següents:
Membres titulars:
- S.C. La Unió de Tarragona representada pel Sr. Pedro Castaño.
- S.C. de Sant Julià representada pel Sr. Josep Mas.
- S.C de Constentins representada pel Sr. Francesc Rovira.
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Membres suplents:
- SC Constantí representada pel Sr. José Pérez.
- SC Las Algas representada pel Sr. Josep Jordá
- SC El Reclau representada pel Sr. Pere Sarquella.
- SC Sant Fruitós de Bages representada pel Sr. Candido Pérez.
- SC Sant Joan de l’Ampolla representada pel Sr. Victor Colomines
- SC Piritoño representada pel Sr. Jesús García
- SC Catllaràs representada pel Sr. Rafael Garcia
- SC Les Esplugues representada pel Sr. Ignasi Albert.
- S.Oc. Cooperativa Sant Boí representada pel Sr. Francisco Ruíz.
- SC Montagut representada pel Sr. Jaume Busquets.

S’ACORDA per unanimitat de l’Assemblea General aprovar els membres designats de
la Junta Electoral abans esmentats.

I no havent-hi més assumptes a tractar, es dona per finalitzada la reunió a les 14,40
hores, de la qual s’aixeca la present acta que una vegada llegida pels Srs.
Interventors, es signada en aprovació i conformitat en el lloc i data assenyalats en
l’escapçament.

El President
Vist-i-Plau
Paco Piera Orozco
(signat a l’original)

El Secretari
Joaquim Vidal Roig
(signat a l’original)

INTERVENTORS:
- Sr. Josep Majoral de la S.C.Llinás del Vallés.
- Sr. Joan López de la S.C. de Sevas.
(signat a l’original)
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