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CALENDARI ELECTORAL  FCEH   

 
- ELECCIONS 2011 -    

 
 
Dimarts 17-05-2011 
Celebració assemblea general extraordinària a la Sala d’acte del CAR de Sant Cugat del Vallés 
a les 20:00 hores en 1ª convocatòria i a les 20,30 hores en 2ª convocatòria, per l’aprovació , si 
s’escau, de la convocatòria d’eleccions a president i junta directiva de la FCEH a celebrar el dia 
22 de juny de 2011 (de 18 a 21 hores) a la sala d’actes del Museu Colet (C. Buenos Aires, 56-
58, de Barcelona). 
 
A les 21,30 hores constitució i presa de possessió de la Junta Electoral. 
 
 
Dijous 19-05-2011 
Publicació del Cens electoral  
 
 
Dimarts 24-05-2011 
A les 20 hores finalització del termini per presentar reclamacions del Cens electoral. 
 
 
De divendres 27-05-2011 a dilluns 30-05-2011 a les 20 hores  
Termini per presentar les candidatures a President i Junta Directiva de la FCEH 
 
NOTA: excepcionalment divendres 27 la FCEH romandrà oberta de 9 a 15 hores per rebre candidatures 
 
Dijous 02-06-2011 a les 20 hores  
Finalització del termini per impugnar les candidatures. 
 
 
Divendres 03-06-2011 
Proclamació de les candidatures presentades per la Junta electoral. Cas que només es 
presentés o restés vàlida una única candidatura es procedirà d’acord amb el previst en l’article 
11 del Reglament electoral. 
 
 
De dissabte 04-06-2011 a dilluns 20-06-2011  
Campanya electoral 
 
 
Dimarts 21-06-2011  
Jornada de reflexió 
 
 
Dimecres 22-06-2011 
Votacions (de 18 a 20 hores) durant l’Assemblea. 
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Dades de la FCEH: 
 
Federació Catalana d’Esports d’Hivern 
c. Balmes 191, 5è 1a 
08006 Barcelona 
 
Els telèfons a on podreu fer les vostres consultes son: 
 
607 113 123 – Diana Larrahona 
629 724 630 – Albert Soms 
 
Us informem que els horaris de la FCEH durant aquests mesos son: 
 
Dilluns  10 a 14h i de 16 a 19h 
Dimarts  10 a 14h i de 16 a 19h 
Dimecres 10 a 14h i de 16 a 19h 
Dijous   10 a 14h  
 


