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JUNTA ELECTORAL 
Eleccions a President i Junta Directiva 2020 
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA RT TERRES DE L’EBRE 
 
 

ACTA DE LA REUNIÓ Nº 1 
Data: 25 de febrer de 2020 

 
Amposta, a 25 de febrer de 2020 
 
Reunits a les 18 hores a l’oficina de la Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre, els membres 
integrants de la Junta Electoral designats per la Junta General Extraordinària, celebrada el dia 22 
de febrer de 2020, les Societats següents: 
 

§ SOCIETAT DE CAÇADORS SANT JAUME I SANT MIQUEL DE LA TORRE DE 
L’ESPANYOL - VINEBRE, representada pel Sr. JAVIER LOPEZ RODA 

§ SOCIETAT DE CAÇADORS LA GUATLLA D’ALDOVER, representada pel Sr. MIGUEL 
LOPEZ VALLESPI 

§ SOCIETAT DE CAÇADORS PORT DEL FANGAR DE DELTEBRE, representada pel Sr. 
CLEMENTE FABRA CASANOVA 

 
 
CONSTITUCIO DE LA JUNTA ELECTORAL I PRESA DE POSSESSIÓ DELS SEUS MEMBRES: 
 
Els presents es constitueixen com a Junta Electoral, accepten expressament els càrrecs pels que 
van ser escollits en la Junta General i prenen possessió dels mateixos, dintre del termini establert 
en l’article 4 del calendari electoral, signant en prova de conformitat. 
 
NOMENAMENT DE PRESIDENT I SECRETARI: 
 
Unànimement acorden designar President de la Junta Electoral a la Societat de Caçadors Sant 
Jaume i Sant Miquel representada pel Sr. Javier Lopez Roda, com a Secretari la Societat de 
Caçadors Port del Fangar de Deltebre, representada pel Sr. Clemente Fabra Casanova, i com a 
vocal la Societat de Caçadors La Guatlla d’Aldover, representada pel Sr. Miguel Lopez Vallespi. Tots 
els presents manifesten no tenir cap incompatibilitat 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: 
 
D’acord l’article 4 del Reglament Electoral, es presenta a la Junta Electoral els cens o llistat de 
membres de ple dret de la Junta General amb dret a vot. Examinat pels presents es troba conforme 
i és aprovat com a CENS ELECTORAL PROVISIONAL, signat pels membres de la Junta Electoral. 
 
Seguint el calendari electoral, s'acorda exposar el cens electoral provisional del 27 de febrer a l’1 de 
març de 2020, per la seva consulta a disposició dels membres de la Junta General, i mentre es 
podran demanar aclariments i posar recursos contra el mateix, durant les hores d’oficina de la 
Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre. 
 

IMPRÈS OFICIAL D’AVAL O SUPORT ALS CANDIDATS: 
 
S’acorda aprovar l’imprès oficial d’aval o suport a les candidatures, que han de signar un número de 
membres que representin com a mínim l’equivalent al 10% dels membres de ple dret, de la Junta 



 
2 

General (art. 9). Cada membre de la Junta General podrà donar suport a una o més candidatures. 
L’entitat que avali haurà de fer constar la capçalera del club o associació o el seu segell, dades de 
la mateixa, nom i cognoms del signant i còpia el seu DNI. 
 
Els aspirants a candidats a la presidència poden demanar els impresos oficials de suport a l’oficina 
de la Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre, o bé treure’n còpies de la web. 
 
IMPRÈS OFICIAL DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 
 
S’acorda aprovar l’imprès oficial de presentació de candidatures, que s’haurà de presentar a l’oficina 
de la Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre, entre el 4 i el 10 de març de 2020. Juntament 
amb l’imprès de presentació de candidatures, s’haurà d’entregar el document d’acceptació per 
formar part de la candidatura de tots els candidats, juntament amb una còpia del seu DNI. 
 
Els aspirants a candidats a la presidència poden demanar els impresos oficials de presentació de 
candidatura i acceptació per formar-hi part, a l’oficina de la Federació Catalana de Caça RT Terres 
de l’Ebre, o bé treure’n còpies de la web. 
 
 
PROPERA REUNIÓ: 
 
S'acorda convocar a la Junta Electoral el dia 3 de març de 2020 a les 18 hores per resoldre les 
reclamacions al Cens Provisional i aprovar els Cens Electoral Definitiu. 
 
 
La reunió d’avui finalitza a les 18,30 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. 
 
 
(Signat a l’original) 
 
 
 
 
 
Sr. JAVIER LOPEZ RODA     Sr. MIGUEL LOPEZ VALLESPI 
SC SANT JAUMEI SANT MIQUEL     SC LA GUATLLA D’ALDOVER 
DE LA TORRE DE L’ESPANYOL - VINEBRE 
 
 
 
 
 
 
Sr. CLEMENTE FABRA CASANOVA     
SC PORT DEL FANGAR DE DELTEBRE     
 


