
ELECCIONS A REPRESENTANTS DELS ESTAMENTS A L’ASSEMBLEA GENERAL 

I A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU

27.7.2021 Dimarts •         Convocatòria Assemblea General Ordinària de 4 de setembre de 2021 per a la convocatòria d’eleccions Fet

•         Assemblea General Ordinària: Convocatòria d’eleccions a representants dels Estaments a l’Assemblea General i a la Junta Directiva

•         Constitució de la Junta Electoral

•         Aprovació del Calendari i Reglament Electoral

•         Publicació de l’acord de Convocatòria, del calendari electoral, del cens Provisional i de la Composició de la Junta Electoral a la web de la 

Federació i al taulell d’anuncis federatius oficials

•         Comunicació de la convocatòria als membres de Ple dret de la Federació

•         Inici del termini per a les reclamacions al Cens electoral i per a exercir l’opció d’Estament i de disciplina

9.9.2021 Dijous •         Finalització del termini per a les reclamacions al Cens electoral Fet

9 o 10.9.2021 Dijous o 

Divendres
•         Publicació de la convocatòria en un diari de gran difusió a Catalunya Fet

14.9.2021 Dimarts •         Finalització del termini per  exercir l’opció d’Estament i de disciplina Fet

•         Finalització del termini per resoldre les reclamacions al Cens per part de la Junta Electoral

•         Publicació del cens definitiu d’electors a representants 

•         Inici del termini per a presentar-se com a candidat  a representant dels Estaments

•         Finalització del termini per a presentar-se com a candidat a representant dels Estaments a l’Assemblea General

•         Proclamació dels candidats definitius a representants dels Estaments a l’Assemblea General

•         Últim dia per a la dimissió dels membres de Junta Directiva que vulguin presentar-se com a candidat a la reelecció

•         Constitució en el seu cas de Comissió Gestora

•         Votació a representants dels Estaments a l’Assemblea general: de 10’00h a 18’00h, a la seu de la Federació a Barcelona (C/Viladomat 184-186) 

i a altres seus territorials, si és el cas

•         Publicació dels resultats de les eleccions

•         Inici del termini per presentar reclamacions a l’acte i/o resultats de les votacions

•         Inici del termini per presentar candidatura a membre de la Junta Directiva

•         Resolució de les reclamacions a l’acte i/o als resultats de les votacions a representants dels Estaments a l’Assemblea 

•         Proclamació dels representants dels Estament a l’Assemblea

•         Publicació del cens definitiu d’electors a eleccions a membres de la Junta Directiva 

•         Finalització del termini per presentar candidatura a membres de la Junta Directiva

•         Finalització del termini per designar interventor

•         Proclamació candidatures definides a membres de la Junta Directiva

12.10.2021 Dimarts
•         Votacions a membres de la Junta Directiva: de 10’00h a 18’00h a la seu de la Federació a Barcelona (C/Viladomat 184-186) i a altres seus 

territorials, si és el cas

16.10.2021 Dissabte •         Finalització del termini per presentar reclamacions a l’acte i/o resultats de les votacions a membres de la Junta Directiva

•         Resolució de les reclamacions i impugnacions a l’acte i/o resultats de les votacions a membres de la Junta Directiva

•         Proclamació de la Candidatura guanyadora de les eleccions a membres de Junta Directiva de la Federació Catalana de Ball Esportiu
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