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JUNTA ELECTORAL           
Eleccions  a President i Junta Directiva 2016 
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ Nº 1 
Data: 31- Maig- 2016. 

 
Barcelona, a 31 de maig de 2016. 
 
Reunits a les 16,30 hores en les oficines de la Federació Catalana de Caça els membres 
integrants de la Junta Electoral designats per l’Assemblea General Extraordinària 
celebrada el dia 21 de maig de 2016, les Societats següents: 
 
-SOCIETAT DE CAÇADORS LA UNIO TARRAGONA representada pel Sr. Pedro Castaño. 
-SOCIETAT DE CAÇADORS ALGAS representada pel Sr. Josep Jordá.  
-SOCIETAT DE CAÇADORS CATLLARÁS representada pel Sr. Rafael García. 
 
Assistits pel Sr. Joaquim Vidal en la seva qualitat de Secretari de la Federació Catalana 
de Caça. 
 
CONSTITUCIO DE LA JUNTA ELECTORAL I PRESA DE POSSESSIÓ DELS SEUS MEMBRES: 
 
La presència a la present reunió dels membres de la Junta Electoral ho és després de la 
renuncia pel seu ordre dels membres següents: SC Sant Juliá, SC Constentins, SC 
Constantí, SC El Reclau, SC Sant Fruitós de Bages, SC Sant Joan de l’Ampolla, i SC 
Piritoño. 
 
Els presents es constitueixen com a Junta Electoral, accepten expressament els càrrecs 
pels que van ser escollits en l’Assemblea General i prenen possessió dels mateixos, 
dintre del termini establert en l’article 9.1. del Reglament electoral, signant en prova de 
conformitat. 
 
NOMENAMENT DE PRESIDENT I SECRETARI 
 
Unànimement acorden designar President de la Junta Electoral a la Societat de Caçadors 
Algas representada pel Sr. Josep Jordá, i estar assistits com a Secretari pel Sr. Joaquim 
Vidal que ho es de la Federació Catalana de Caça,  els quals presents en aquest acte, 
accepten. Tots els presents manifesten no tenir cap incompatibilitat de les previstes en 
l’art. 9.3. del Reglament Electoral, i prometen desenvolupar els seus càrrecs amb 
imparcialitat i seguint les prescripcions legals, estatutàries i reglamentàries que siguin 
d'aplicació. 
 
CENS ELECTORAL PROVISIONAL DELS SOCIS  AMB DRET A VOT 
 
Segons està establert en la Fase II del procés Electoral de l’article 17 del Reglament 
Electoral, es presenta a la Junta Electoral els cens provisional de membres de ple dret de 
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l’Assemblea General amb dret a vot, i que per tant compleixen amb el requisits de 
l’article 4.1. del Reglament. Examinat pels presents es troba conforme i és aprovat com 
a CENS ELECTORAL PROVISIONAL  que es signat en totes les seves fulles pels membres 
de la Junta Electoral en les que queda estampat el segell de la Federació. 
 
També s’acorda que es publiqui el llistat de presidents amb càrrec vigent i caducat del 
Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport. 
 
Seguint la Fase III del Calendari electoral de l’article 17, s'acorda exposar el CENS 
ELECTORAL PROVISIONAL els dies 1 al 7 de Juny de 2016 a la web de la Federació i es 
penjarà a la seu federativa per la seva consulta a disposició dels membres de 
l’Assemblea General, i mentre es podran demanar aclariments i  posar reclamacions 
contra el mateix,  durant les hores d’oficina de la Representació.  
 

IMPRÈS OFICIAL D’AVAL O SUPORT ALS CANDIDATS 

S’acorda aprovar l’imprès oficial d’aval o suport a les candidatures acompanyat com a 
Annex 2 al Reglament Electoral, que han de signar, d0acord art. 6.. Reglament Electoral,  
un número de membres proponents equivalent al 10 % dels membres de ple dret, es a 
dir, 95 societats que com a mínim hauran d’avalar amb la signatura del president i el 
segell de la Societat. A l’imprès d’aval només s’haurà de fer constar el nom del 
precandidat a president sense fer constar el nom dels candidats a Junta directiva. 
  
D’acord l’article 6. 3. del Reglament, a partir del dia d’avui,  els aspirants a candidats a 
la presidència poden demanar els impresos oficials de suport o bé fer-ne fotocòpies del 
que es va adjuntar com a Annex 2 al Reglament electoral.  
 
PROPERA REUNIÓ: 
 
Seguint el Calendari electoral, s'acorda convocar a la Junta Electoral el dia 9 de juny  de 
2016 a les 17,30 hores per resoldre les eventuals reclamacions al cens provisional i 
aprovar els Cens Electoral Definitiu. 
 
La reunió d’avui finalitza a les 17,35 hores. 
 
En senyal d´aprovació i conformitat de la present  acta, els membres de la Junta 
Electoral la signen en el lloc i data indicats a l´encapçalament. 
 
SOCIETAT DE CAÇADORS LA UNIO TARRAGONA - Pedro Castaño. 
SOCIETAT DE CAÇADORS ALGAS - Josep Jordá.  
SOCIETAT DE CAÇADORS CATLLARÁS -  Rafael García. 
Secretari : Joaquim Vidal       
(signat a l’original) 


