CONVOCATORIA JUNTA GENERAL

Per acord de la Junta Directiva d’aquesta Entitat, us convoco a la reunió ordinària de la
Junta General, la qual tindrà lloc el divendres dia 13 de març, a les 18'00 h. de la tarda en
primera convocatòria i a les 18’30 h. en segona, a la Sala de reunions del Restaurant
“Mas Folch” de Constantí d’acord amb el següent
ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la Junta General ordinària de 2019.
2.- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’exercici de 2019.
3.- Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost per l’exercici de 2020.
4.- Informe del President de la Representació Territorial.
5.- Intervenció del Gerent de Mutuasport, Sr. Javier Vergés
6.- Intervenció del Dr. Josep Mª Isern
7.- Intervenció del President de la Federació Catalana.
8.- Homenatge i lliurament de guardons als socis veterans de diverses Societats
federades i altres.
9.- Torn obert de paraules.
Tarragona, 25 de febrer de 2020.
EL SECRETARI,

SR. PRESIDENT DE LA SOCIETAT DE CAÇADORS.
NOTES.1.- D’acord amb l’art. 121 e) dels Estatuts caldrà designar d’entre els assistents a dos
interventors que hauran d’aprovar l’acta mitjançant la seva signatura, juntament amb les del
President i Secretari.
2.- Conforme a l’art. 122 a) apartat ii) del Estatuts, els membres de la Junta General podran
examinar la documentació que ha de ser sotmesa a aprovació de la Junta General a la seu de
la Representació Territorial de Caça a Tarragona, com a mínim set dies abans de la celebració.
(Es recomana fer previ avís).
3.- Donat que hi ha previst un sopar, caldrà que confirmeu la vostra assistència abans del dia
5 de març. Els presidents esteu convidats al sopar. El primer acompanyant haurà d’abonar 20
euros, la resta a raó de 40 euros, cada acompanyant.

