
 

 
PROCEDIMENT PER L’ELECCIÓ DELS MEMBRES INTEGRANTS DE 
LA JUNTA ELECTORAL ENTRE ELS ASSISTENTS A L’ASSEMBLEA  

                    GENERAL. 
 
L’article 92 dels Estatuts de la Federació Catalana de Caça estableix que s’escolliran per sorteig 

entre els presents a l’Assemblea els membres integrants de la Junta Electoral en un nombre de 3 

titulars i com a mínim 10 suplents. Perquè aquest sorteig es faci d’una manera ordenada, 

transparent i àgil, es formula el present procediment per l’elecció dels membres integrants de la 

Junta Electoral: 

 

PRIMER .- L’Assemblea General ha de prendre l’acord d’escollir la Junta Electoral que ha d’estar 

integrada per 3 membres titulars i una llista de, com a mínim, 10 suplents. 

 

SEGÓN  .- Els membres de la Junta Electoral s’escolliran per sorteig entre els membres presents a 

l’Assemblea General.  

 

TERCER .- A l’objecte de realitzar el sorteig esmentat, a tots els membres de ple dret de l’Assemblea 

General se’ls assignarà un número en el moment d’acreditar-se per accedir a la reunió. 

 

QUART .- El sorteig s’efectuarà introduint en un bossa o bé una urna o similar, els números 

assignats als membres de l’Assemblea, i a continuació es procedirà a la l’extracció aleatòria un per 

un dels números prèviament introduïts.  

 

CINQUÈ .-  Els 3 primers números extrets correspondran als membres titulars de la Junta Electoral, i 

a continuació s’extrauran 10 números més corresponents als membres suplents de la Junta 

Electoral. 

 

SISÈ  .- Una vegada extrets els números, es procedirà a la identificació dels membres assembleistes 

als que corresponen els números segons l’assignació feta a l’entrada de la reunió, i es llegiran en 

veu alta els noms per tal que tothom quedi assabentat. Una vegada acabada la reunió hauran 

d’acostar-se a la mesa de l’Assemblea general i manifestar l’acceptació del càrrec, o si concorre en 

els designats algun tipus de impossibilitat o incompatibilitat. Les renuncies dels membres titulars 

s’hauran de suplir pels  membres suplents. 

 

SETÈ .- El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible amb la condició de 

candidat o de familiar de candidat tant per afinitat com per consanguinitat fins al tercer grau, amb 

l’existència de relacions laborals o contractuals amb un candidat i amb la de membre de la Junta 

Directiva o Comissió Gestora. Si es produeix una incompatibilitat o concorre en l'electe alguna 

circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d'exercir el càrrec, s'ha de substituir pels 

suplents escollits. 
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