JUNTA ELECTORAL
Eleccions a President i Junta Directiva 2020
FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA RT TERRES DE L’EBRE
ACTA DE LA REUNIÓ Nº 3
Data: 12 de març de 2020
Amposta, a 12 de març de 2020
Reunits a les 19 hores a les oficines de la Federació Catalana de Caça RT Terres de l’Ebre, els
membres integrants de la Junta Electoral, 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

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES:
Es fa constar que dintre del termini establert en el Calendari Electoral, del 4 al 10 de març, s’han
presentat 2 candidatures tancades a President i Junta Directiva de la Federació Catalana de Caça
RT Terres de l’Ebre, encapçalades pels següents senyors: JOSE RAFAEL SANCHO GARCIA i
JOSE PEDRO TOMAS CALLAU.
Les candidatures estan encapçalades pels membres abans esmentats en qualitat de candidats a
president, i seguides pels senyors relacionats en cadascuna com a candidats a membres de la junta
directiva. Queden incorporats a la present acta els documents presentats per cadascuna de les
candidatures com a part inseparable de la mateixa.
La Junta Electoral ha comprovat que els candidats a president i els membres integrants de les
respectives candidatures compleixen les condicions establertes en el Reglament Electoral, i que
aporten el número de suports mínim del 10% dels membres de la Junta General segons el cens
electoral definitiu aprovat, sense que s’hagués observat cap motiu d’invalidació.
La candidatura del Sr. JOSE RAFAEL SANCHO GARCIA ha estat acompanyada per un total de10
suports vàlids dels membres de l’Assemblea General.
La candidatura del Sr. JOSE PEDRO TOMAS CALLAU ha estat acompanyada per un total de 13
suports vàlids dels membres de l’Assemblea General.
Per tant, es procedeix a la proclamació de les candidatures esmentades anteriorment i,
encapçalades pels següents senyors:
-

Candidatura encapçalada pel Sr. JOSE RAFAEL SANCHO GARCIA
Candidatura encapçalada pel Sr. JOSE PEDRO TOMAS CALLAU

S’acorda notificar als candidats proclamats, l’acceptació de la seva candidatura.
PAPERETES DE VOT
S’acorda que s’elaborin 2 tipus de paperetes oficials: una amb el nom de cadascun dels dos
candidats, i dels membres que composen la candidatura. Així mateix es disposaran de sobres per
introduir la papereta.
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S’aprova el model de delegació de vot per als presidents que no puguin assistir a l’acte de votació,
puguin delegar el vot al vicepresident de l’entitat, que estigui degudament inscrit al Registre d’Entitats
esportives.
PROPERA REUNIÓ:
S’acorda que la Junta Electoral es constituirà com a Mesa Electoral, si abans no hi ha cap incidència
a resoldre, el proper dia 28 de març de 2020 a les 08,30 hores.

La reunió finalitza a les 19,30 hores.

I perquè així consti i en prova de conformitat, els membres assistents signen la present acta a
Amposta en la data de l’encapçalament.

(Signat a l’original)

Sr. JAVIER LOPEZ RODA
SC SANT JAUMEI SANT MIQUEL
DE LA TORRE DE L’ESPANYOL - VINEBRE

Sr. MIGUEL LOPEZ VALLESPI
SC LA GUATLLA D’ALDOVER

Sr. CLEMENTE FABRA CASANOVA
SC PORT DEL FANGAR DE DELTEBRE
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