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Lleida, a  17 de gener de 2020 

 

CONVOCATÒRIA DE JUNTES GENERALS 

 

Per acord de la Junta Directiva adoptat en la reunió del dia 17 de gener de 2020, es convoca a tots els 
membres de ple dret de la Junta General de la Representació Territorial de Caça de Lleida, el dia 21 de febrer 

de 2020, a les 18:30 hores en primera convocatòria, i en el seu cas a les 19:00 hores del mateix dia en segona 
convocatòria, al sala de reunions del Restaurant Palermo de Lleida Av, Exercit, 48 (Antiga NII),  per celebrar: 

 

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA 

ORDRE DEL DIA: 

 

PRIMER.- Lectura i aprovació de l'acta corresponent a l'anterior Junta General.   
SEGON.- Memòria de les activitats realitzades durant l’ exercici 2019, pla general d’ actuació anual i 

activitats esportives i de formació per l’ exercici 2020. 
TERCER.- Liquidació de l’exercici econòmic vençut a l’ any 2019, i informe i comentaris sobre el 

pressupost de l’ exercici econòmic per l’ any 2020. 
QUART.- Informe del president senyor Jaume Teixidó. 
CINQUÈ.- Precs i preguntes.   
  

JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

ORDRE DEL DIA: 

 

PRIMER.- Convocatòria d´ eleccions a President i Junta Directiva de la Representació Territorial de Caça 
a Lleida. 

SEGÓN.-  Fixació de la data de realització de l´ acte electoral i temps de duració del mateix, Reglament 
Electoral, calendari electoral i procediment a seguir per l´ elecció. 

TERCER.-  Nomenament dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral, i fixació del termini per 
la seva constitució. 

QUART.- Precs i preguntes. 
 
Conferència 1 a càrrec del senyor Francesc Cases Cap de la Secció d'Activitats Cinegètiques i Pesca 
Continental Serveis Territorials a Lleida Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: 
Transport i comercialització de la carn de caça. 
 
Conferència 2 a càrrec del senyor Llorenç Ricou Cap Regional de Ponent dels Agents Rurals: Contenidors per 
a la recollida de les despulles i animals morts. 
 
Conferència 3 a càrrec del senyor Guillem Díaz veterinari en cap Granja de producció de perdius roges a 
Torreferrussa. 
 
A la finalització de les Junta Generals realitzarem un sopar de gala en el qual s’entregarà els diplomes als 
campions provincials de l’ any 2019. 
      
    
 
 
 
     El President      
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NOTES.-  

1) D'acord a l'article 49 punt 3 dels Estatuts, prèviament a entrar a conèixer els punts de l'ordre del dia es 

procedirà al recompte dels assistents. 
2) Segons l’article 53 punt 2 i article 122 apartat e) dels Estatuts, s’haurà de procedir a designar d ’entre els 

assistents a 2 interventors per aprovar l’acta per delegació de la Junta General, mitjançant la seva signatura 

juntament  amb la del President i Secretari 
3) D’acord l’article 122 apartat a) punt (ii) dels Estatuts, els membres de la Junta General podran examinar la 

documentació que ha d'ésser sotmesa a l'aprovació de les Juntes Generals a la seu de la Representació 

Territorial de Caça a Lleida des de 7 dies abans de la celebració. Per exercir el dret d’informació es recomana fer 

previ avís a l’objecte de que sigui facilitada la revisió de la documentació.  
4) No podran assistir a la junta general aquelles entitats que no estiguin al corrent de pagament de la quota i 

no hagin tramitat 12 llicències federatives del mateix any segons els estatuts vigents. 
5) Preguem confirmeu la vostra assistència abans del 15 de febrer per als assistents al sopar de gala i entrega de 

trofeus que es celebrarà al finalitzar la reunió. Els presidents esteu convidats al sopar. Els acompanyants 

hauran d’ abonar 40€. 


