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CALENDARI ELECTORAL 2021 

ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEEC 

 

 

Dijous 18.03.21  

Convocatòria d’Assemblea General de la FEEC amb inclusió a l'ordre del dia la 

Convocatòria d'eleccions a Junta directiva, aprovació Reglament i Calendari Electoral 

i Elecció de Junta Electoral (3 titulars i 6 suplents).  

 

Dissabte 8.05.21  

Celebració Assemblea general FEEC segons punt de l'ordre del dia i aprovació 

convocatòria eleccions, calendari i reglament electorals i Elecció Junta Electoral.  

 

Dilluns 10.05.21  

Publicació de l’acord de convocatòria, el calendari electoral, el Cens Provisional i els 

noms dels membres de la Junta Electoral a la Web de la Federació i al taulell d’anuncis 

federatius oficial.  

Publicació de la Convocatòria a un Diari de gran difusió a Catalunya.  

Comunicació de la Convocatòria als membres de Ple Dret de la Federació.  

Constitució de la Junta Electoral.  

Inici del termini per a les reclamacions al Cens electoral provisional. 

  

Divendres 14.05.2021 

Finalització del termini per presentar reclamacions al cens electoral provisional. 

 

Dimarts 18.05.2021 

Últim dia per a la dimissió dels membres de la Junta Directiva que vulguin presentar-

se com a candidat a la reelecció. Constitució de la Comissió Gestora, en el seu cas. 

 

Dimecres 19.05.2021  

Finalització del termini per a la resolució de les reclamacions al cens per part de la 

Junta Electoral. 

Publicació del cens definitiu d’electors per a les eleccions.  

Inici del termini per presentar candidatura a membres de la Junta Directiva de la FEEC, 

segons els Estatuts. 
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Divendres 28.05.2021  

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

la FEEC. 

Finalització del termini per designar interventor/a.  

 

Dimarts 1.06.2021  

Proclamació de les candidatures per part de la Junta Electoral. 

 

De Dimecres 2 a Divendres 4.06.2021  

Termini per impugnar la proclamació de candidatures.  

 

De Dimarts 1 a Divendres 11.06.2021  

Campanya electoral.  

 

 

Dissabte 12.06.2021  

Votació a membres de la Junta Directiva: de 10 a 14 h, a la seu de la Federació 

d’Entitats Excursionistes de Catalunya, La Rambla 41 principal de Barcelona  

Recompte, proclamació i publicació de resultats. 
 
 
Dimecres 16.06.2021 
Finalització del termini per presentar reclamacions a l’acte i/o resultats de les votacions 
a Junta Directiva. 
 
Dilluns 21.06.2021 
Finalització del termini per a la resolució de les reclamacions i impugnacions a l’acte 
i/o resultats de les votacions a Junta Directiva. 
 
Proclamació de la Candidatura guanyadora de les eleccions a membres de la Junta 
Directiva de la FEEC durant el mandat 2021-2025. 
 

 

 

 

 

*L’inici i finalització dels terminis coincidirà amb l’horari d’oficina de la federació: 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. i de 17 a 20 h. 

 


