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CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA  
 

Un cop aixecades les restriccions derivades de l’estat d’alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que es van declarar 
segons l'article 7.1.c) i la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020 
de 14 de març, la Junta Electoral acorda aprovar i publicar la reformulació del 
calendari que haurà de regir el procediment, respectant els terminis previstos per 
a cada fase del procediment electoral pendent de realitzar. En conseqüència, us 
convoco a tots els membres de ple dret a la Junta General Extraordinària que 
tindrà lloc el dia 1 d’agost de 2020 entre les 9 i les 14:00 hores del mateix dia, 
ininterrompudament, a la seu de la Representació Territorial de la FCC a 
Barcelona C/ Domènech i Montaner, núm. 20, de Sabadell  sota el següent:  
 

ORDRE DEL DIA: 
 

Primer-  Votació presencial per a l’elecció de tots els membres de la Junta Directiva de 
la Representació Territorial de la FCC a Barcelona, d’entre els candidats proclamats per 
la Junta Electoral,  des de les 9:00 hores fins a les 14:00 hores. En conseqüència, es 
podrà votar dins aquest horari en qualsevol moment. Recompte de vots.  
 
Segon- Recompte dels vots   
 
Tercer- Proclamació provisional de la candidatura guanyadora 
 

Terminis Calendari Fases Electorals 

10 i 11 de Març Constitució de la Junta Electoral 

29 juny al 1 de 
Juliol 

Exposició del cens electoral provisional 

2 i 7 de Juliol Aprovació cens electoral definitiu 

8 al 14 de Juliol Presentació de Candidatures tancades davant la Junta Electoral 

15 al 22 de Juliol Proclamació de Candidatures 

23 al 30 de Juliol Divulgació i Publicitat de les Candidatures 

1 d’Agost Acte de les votacions de 9.00 a 14.00 hores, 
ininterrompudament 

                                                 
      President de la R.T.                                                                                  
      de la FCC a Barcelona.  

 
 
 
 
 
 
 

Joaquim Zarzoso Espinal                                               
 
Sabadell , 29 de juny de 2020 

Representació Territorial 
de la FCC a Barcelona 

 29 de juny 2020 
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NOTES –  
 
 
1.- El dret de vot de l’Entitat recaurà en la persona que sigui el seu President. En 
el cas d'impossibilitat manifesta del President per exercir la seva representació, 
la podrà exercir el Vicepresident que, segons els Estatuts Socials vigents i 
degudament inscrits en el Registre de la Secretaria General de l'Esport, pugui 
ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el 
Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. En el cas de les 
seccions esportives, la representació recaurà en el representant legal de l'entitat 
o en el responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrit en el 
Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. En cas que manqui 
la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de 
l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat membre 
Els electors hauran d’acreditar la seva personalitat amb l’exhibició del DNI, 
passaport, carnet de conduir o document oficial indubtable, a criteri de la Junta 
Electoral. L’horari per poder votar serà des de les 9:00 hores del matí fins a 
les 14:00 hores del migdia ininterrompudament. Per tant, i dins d’aquesta 
franja es podrà votar en qualsevol moment.  
 
2.- Les paperetes de les votacions seran les editades per la Representació 
Territorial amb un format, paper i color igual per a totes les candidatures on hi 
figurarà únicament el nom del Candidat a President, així com el de la resta de 
membres de la Candidatura. En cap cas, seran admesos els vots per correu ni 
per delegació. Cada elector haurà de votar una sola candidatura i no s'admetrà 
cap modificació en la composició tancada de les candidatures. 
 
3.- La papereta serà introduïda per cada elector en un sobre editat per la 
Representació Territorial. Dins de la sala hi haurà un lloc adient, que respectarà 
la confidencialitat, on hi haurà les paperetes de tots els candidats i sobres. 
 
4.- La Junta Electoral, constituïda en Mesa Electoral, controlarà l’acte de les 
votacions, a qui se l’ha de comunicar immediatament qualsevol incidència que 
es pugui produir; i, si s’escau, també el supervisaran els interventors designats 
pels candidats o pels representants enviats per Federació Catalana de Caça. 
 
5.-Tot el procés electoral es desenvoluparà d’acord amb el Reglament i el 
Calendari electoral aprovats en la Junta General Extraordinària de la RT de la 
FCC a Barcelona celebrada el dia 7 de març de 2020 i subsidiàriament 
s’aplicaran el Estatuts federatius i les disposicions legals que corresponguin  


