
 
 
Benvolgut president, 

 

Em plau fer-li arribar la convocatòria de la propera Assemblea General Ordinària de la 

Federació Catalana de Caça. 

 

Seguint amb la voluntat d’apropar la Federació als territoris aquest any l’Assemblea 

General la celebrem a Agramunt, municipi de la comarca de l'Urgell, Catalunya. 

 

Els recordem que, tal com vam informar a les darreres Assemblees, hem descartat la 

incorporació dels balanços i l’acta de l’assemblea* anterior en l’enviament a causa del 

gran cost econòmic que suposa. De tota manera, prèvia sol·licitud, els hi podem enviar 

per correu electrònic i si ho prefereixen, poden venir a les nostres oficines concertant 

prèviament dia i hora per tal que l’assessor fiscal, senyor Eduard Fernández, pugui 

atendre’ls adequadament. 

 

Com ja és tradició, una vegada acabada l’assemblea farem el dinar de germanor. Per 

aquest motiu, li agrairem que ens confirmi la seva assistència al telèfon de la 

Federació (93.319.10.66) abans del 30 de maig, a fi de poder organitzar correctament 

l’esdeveniment.  

 

La Federació Catalana de Caça convidarà als presidents de les societats com ve 

sent habitual en cada edició. Si ho desitgen poden venir acompanyat. Cada 

acompanyant haurà d’abonar 30€. El pagament es farà per transferència bancària, 

abans del 30 de maig al número de compte ES 32 2100 0884 10 0200209289 

indicant en el concepte el nom de la Societat de Caçadors. Aquest comprovant 

s’enviarà al nostre correu electrònic info@federcat.com tot indicant el nom i cognoms 

de l’assistent a qui correspon el pagament.  

 

 

Esperant poder-lo complimentar en persona, rebi una salutació cordial. 

 

 

 

 

 
Sergio Sánchez Mateu                                                                           
President de la Federació Catalana de Caçat 

 

Barcelona, 12 de maig de 2022                           Barcelona a 08 de maig 2014    

 
*Els balanços i a l’acta de l’assemblea de 2021 els tenen penjats a la seva àrea privada de la nostra web. 
Per accedir s’han de donar d’alta (si no ho estan ja) i generar un usuari i contrasenya 
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FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA 

Rambla Guipúscoa, 23-25, 3ª 
Telèfon 93 319 10 66 

Fax 93 268 37 95 

08018 Barcelona 

 

ASSEMBLA GENERAL ORDINÀRIA 

CONVOCATÒRIA 

 

De conformitat amb el que disposa l’article 48è. dels Estatuts federatius, la Junta Directiva acordà convocar a tots els 

membres de ple dret de l’Assemblea General de la Federació Catalana de Caça, el dia 18 de Juny de 2022, a les 10:00 

hores en primera convocatòria i, en el seu cas, a les 10:30 hores en segona convocatòria, al Hotel Restaurant Blanc i 

Negre 2, Ctra. de Cervera, 19, 1, 25310 Agramunt, Lleida. 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

ORDRE DEL DIA 

 

PRIMER.- Donar compte de l’aprovació de l’acta de l’assemblea anterior per part dels Interventors  

SEGON.- Designació entre els assistents de dos Interventors per aprovar per delegació de l’Assemblea General 

l’acta de la mateixa d’acord amb l’article 53.2. del Estatuts de la Federació Catalana de Caça. 

TERCER.-   Examen i aprovació, si s’escau, de l’informe o memòria de les activitats de la temporada vençuda que 

presentarà el President o el membre de Junta designat. 

QUART.- Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu oficial de competicions i del programa anual d’activitats 

per a la temporada oficial 2022-2023. 

CINQUÈ.- Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de l’exercici econòmic vençut 2021.  

SISÈ.-  Aprovació, si s’escau, del pressupost corresponent a l´exercici econòmic de l’any 2022.  

SETÈ.-  Nomenament dels auditors dels comptes del següent exercici. 

VUITÈ.- Ratificació, si s’escau, dels membres de la Junta Directiva i dels Delegats. 

NOVÈ.-  Presentació i aprovació de la nova imatge corporativa de la Federació Catalana de Caça. 

DESÈ.-  Presentació de la nova web Federació Catalana de Caça. 

ONZÈ.-  Examen i aprovació, si s’escau, de les modificacions dels Estatuts de la Federació Catalana de Caça.  

DOTZÈ.- Torn obert de paraules. 

  

 

Barcelona, a 12 de maig de 2022. 

 

Federació Catalana de Caça 

 

 

 

Sergio Sánchez Mateu –President- 
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OBSERVACIONS 

 
1) D'acord amb 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, i a designar dos escrutadors per fer el recompte durant les votacions. 

 

2) Dret d’informació.- D’acord amb l’art. 48.3. dels Estatuts es recorda als assembleistes que podran examinar la documentació 

que ha d'ésser sotmesa a l'aprovació de les Assemblees Generals a la seu social de la Federació Catalana de Caça, C/ 

Guipúscoa, 23-25, 3ª planta, de Barcelona. Per exercir aquest dret d’informació es recomana fer avís previ a l’objecte de que 

sigui facilitada la revisió de la documentació.  

 

3) D’acord amb l’article 46.(i) dels Estatuts es resoldran les propostes al punt 12è. de l’ordre del dia de l’Assemblea General 

Ordinària que les entitats esportives afiliades hagin presentat a l’Assemblea amb al recolzament del 10% del total dels 

assembleistes i que s’hagin presentat per escrit a la Federació amb 15 dies d’antelació a la data de celebració. 

***** 

 
Consentiment Explícit Gravació veu fins assemblearis. 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA és la Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de 

conformitat amb el que  

disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre (LOPDGDD), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament: 

Fi del tractament: Enregistrament de veu dels assistents a les assemblees amb finalitats assemblearis, redacció de les actes. 

Legitimitat del Tractament: El tractament de les dades personals de l’interessat es basa en l’interès legítim del responsable, deixar constància en les actes de les 

manifestacions realitzades  

pels assemblearis. 

Criteris de conservació de les dades: les dades personals seran conservades mentre sigui necessari per a la finalitat assembleària i una vegada finalitzada aquesta, es 

conservaran degudament bloquejats sobre la base dels terminis legals establerts. Posteriorment, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades. 

Comunicació de les dades: Les seves dades personals no seran cedides a tercers, excepte en els supòsits d’obligació legal, o previ consentiment de l’interessat. Podran 

ser facilitades als prestadors vinculats al Responsable que actuen com a Encarregats de Tractament. 

Drets que assisteixen a l’Interessat: 

- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. 

- Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament. 

- Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. 

Dades de contacte per a exercir els seus drets: 

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA. Rambla Guipúscoa, 23-25 3 °C - 08018 Barcelona (Barcelona). E-mail: protecciodades@federcat.cat 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpo@federcat.com 
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