
     FEDERACIÓ CATALANA D'ESQUÍ NÀUTIC I WAKEBOARD 

Calendari electoral 2018 

28-05-18 

     ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 Convocatòria eleccions membres Junta Directiva i Representants persones físiques 
 Nomenament de la junta electoral i del seu president. 
 Aprovació del calendari i del reglament electoral  

29-05-18 
Cens electoral: publicació del cens electoral provisional i inici del termini d’impugnacions a 
la convocatòria d’eleccions i/o al cens electoral davant la Junta Electoral de la FCENW  

1-06-18 
 

Cens electoral: A les 14 hores finalitza el termini d’impugnacions anterior.  
Reunió de la Junta Electoral per resoldre les possibles impugnacions 
Publicació del cens electoral definitiu al taulell oficial i a la Web de la FCENW 

01-06-18 
Representants estamentals: Inici del termini per a la presentació de candidatures a membres 
representants estamentals (persones físiques) a l’assemblea de la FCENW 

07-06-18 
Representants estamentals: a les 14h finalitza el termini de presentació de candidatures 

Publicació provisional de les  mateixes al taulell oficial d’anuncis i a la Web de la FCENW. 

08-06-18 Representants estamentals: Inici termini per impugnar candidatures 

12-06-18 

Representants estamentals: A les 18 hores finalitza el termini d’impugnacions a la 
proclamació de candidatures. 
A continuació reunió de la Junta Electoral per a resoldre les possibles impugnacions. 
Proclamació definitiva de les candidatures a membres representants de les persones 
físiques (estaments) a l’assemblea de la FCENW 

13-06-14 
Representants estamentals: acte de VOTACIONS a la FCENW en horari de 17 a 19h 
A continuació, procés d’ escrutini i proclamació resultats provisionals.  
Inici termini d’impugnacions 

13-06-18 Membres de Junta Directiva: Inici del termini per a la presentació de candidatures 

18-06-18 

Representants estamentals: A les 14h finalitza el termini per a impugnar els resultats de les 
votacions a representants estamentals a l’assemblea. 
Reunió de la Junta Electoral per a resoldre les possibles impugnacions 
Proclamació definitiva dels representants de les persones físiques (estamentals) a 
l’Assemblea de la FCENW 

18-06-18 
Membres de Junta Directiva:A les 14h finalitza el termini de presentació de candidatures 
Reunió de la Junta Electoral per a la validació de les mateixes i 
Proclamació provisional de les candidatures al taulell oficial d’anuncis i Web de la FCENW 

19-06-18 Membres de Junta Directiva: inici del termini per a impugnar les candidatures 

21-06-18 
Membres de Junta Directiva: A les 13h finalitza el termini per a presentar impugnacions 
Reunió de la Junta Electoral per a resoldre-les i 
Proclamació definitiva de les candidatures. 

28-06-18 

Membres de Junta Directiva: ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA, acte de 
VOTACIONS en horari de 17 a 19h per a elegir la Junta Directiva de la FCENW. 
A continuació, procés d’ escrutini i  
Proclamació provisional de la nova Junta Directiva de la FCENW 
Inici termini d’impugnacions 

03-07-18 
Membres Junta Directiva: a les 14 h. finalitza el termini  per a impugnar els resultats de les 
votacions a membres de Junta Directiva  

03-07-18 
Proclamació definitiva de la nova Junta Directiva de la FCENW. 
Comunicació a la Secretaria General de l’Esport i UFEC. 

 


