CALENDARI ELECTORAL FCEDF 2021
Per la seva aprovació a l'assemblea del dia 12 d'abril de 2021

CALENDARI ELECTORAL. 2021
8 de març de 2021
12 abril de 2021

* Reunió Junta Directiva per convocar l'Assemblea General pel 12 d'abril de 2021
* Assemblea General Extraordinaria, a les 18:00 hores en primera convocatoria i 18:30 en segona
l'assemblea es realitzarà de manera telemàtica segons preveu el Decret Llei 31/2020 de 8 de setembre en el marc
de les mesures extraordinaries per als organs de govern , derivades de la situació del Covid-19.

(art. 2, 3, 4 RE)

Ordre del dia:
1. Salutació del president
2. Recompte dels assistents i dessignació dels 2 interventors
3. Convocatòria eleccions a la Assemblea i Junta Directiva.
4. Aprovació calendari electoral.
5. Elecció dels mebres de la Junta Electoral
6. Precs i preguntes dels assembleistes
* Els membres de la Junta Electoral prenen possessió dels càrrecs.
* La Junta Electoral aprova el cens electoral provisional.

19 d'abril de 2021
(art. 5, 6 RE)

* Finalitza termini per efectuar reclamacions sobre el Cens Electoral

22 d'abril de 2021

* Reunió Junta Electoral per resoldre les possibles reclamacions del cens electoral, i aprovació cens definitiu
* Inici presentació candidats a membres de l'Assemblea General

26 d'abril de 2021
(art. 7, 8 RE)

* Finalitza termini presentació candidats membres Assemblea General

29 d'abril de 2021
(art. 9, 10 RE)

* Finalitza termini de reclamacions membres de l'Assemblea General.

4 de maig de 2021
(art.11 RE)

* Celebració votacions a membres de l'Assemblea General

* La Junta Electoral proclama els candidats a l'Assemblea General i s'inicia el termini per efectuar reclamacions

* Reunió Junta Electoral per resoldre les reclamacions i aprovar la llista de candidats a l'Assemblea General

* Tancada la votació s'efectuarà l'escrutini i la Junta Electoral proclamarà els membres escollits, obrint
termini de reclamacions contra l'elecció dels membres assemblearis i suplents

7 de maig de 2021
(art.12, 13, 14 RE)

* Finalitza el termini de reclamacions sobre els resultats de les eleccions. La Junta Electoral resoldrà aquestes
reclamacions i proclamarà els resultats de les votacions.
* La Junta Electoral publicarà els noms dels membres escollits per l'Assemblea General
* S'acordarà l'inici del termini de presentació de candidatures a la Junta Directiva de la FCEDF

11 de maig de 2021
(art. 15, 16 RE)

* Finalitza termini presentació candidats a la Junta Directiva

14 de maig de 2021
(art. 17, 18 RE)

* Finalitza el període de reclamacions

* Reunió Junta Electoral per aprovar les candidatures a la Junta Directiva i s'inicia el període de reclamacions

* Reunió Junta Electoral per resoldre les reclamacions efectuades
* Proclamació de les candidatures a la Junta Directiva. En cas de presentar-se una única candidatura s'aplicarà
l'article 81è,1 del Decret 58/2010 del 4 de maig

18 de maig de 2021
(art. 19, 20 RE)

* Es celebra la Assemblea General constitutiva
* Junta Electoral obre l'inici del termini de presentació de reclamacions
* Elecció de la Junta Directiva

21 de maig de 2021
(art. 21 RE)

* Finalitza el termini de presentació de reclamacions a l'elecció de la Junta Directiva

26 de maig dde 2021 * La Junta Electoral resol les reclamacions i homologarà els resultats
(art. 22 RE)
* Notifica els resultats a la Secretaria General de l'Esport per a la seva aprovació

