
Anexo I. Calendario electoral
ELECCIÓNS A MEMBROS DA ASEMBLEA XERAL, PRESIDENTE E MEMBROS DA COMISIÓ N DELEGADA

DA ASEMBLEA XERAL DA FEDERACION GALEGA

DATAS

28 de Julio
- Aprobación do Regulamento Electoral en Asemblea Xeral Extraordinaria
- Elección membros da Xunta Electoral

01 de Setembr0 - Presentación do Regulamento Electoral no Rexistro da Secretaría Xeral para o Deporte en Santiago
12 de Setembro - Data tope aprobación Regulamento póla Secretaría Xeral para o Deporte
22 de Setembro - Comunicación da Convocatoria a Clubs e Secretaría Xeral para o Deporte

27 de Setembro

- Convocatoria de Eleccións
- Constitución da Xunta Electoral
- Publicación do Regulamento Electoral, Censo Provisional e Calendario Electoral
- A Xunta Directiva da Federación Galega de Pelota se constituye em Comisión Xestora
- Inicio do prazo de reclamaciones ao Censo (10 días hábiles)
- Inicio do prazo de petición do exercício de voto por Correo. Desde esta data ata dous dias hábiles logo da publicación do 
censo definitivo.

09 de Outubro - Finalización do prazo de reclamaciones ao Censo

15 de Outubro
- Fin do prazo de reclamaciones ao Censo
- Publicación Censo definitivo
- Inicio do prazo de presentación de candidatos a m embros da Asemblea Xeral

17 de Outubro - Fin do prazo de petición do exercício de voto por correo

18 de Outubro - Finalización do prazo de presentación de candidat os a membro da Asemblea Xeral
- Proclamación provisional de candidatos a membros da Asemblea Xeral

20 de Outubro - Inicio do prazo de reclamaciones de candidatos a membros da Asemblea Xeral
21 de Outubro - Finalización do prazo de reclamaciones de candidatos a membros da Asemblea Xeral

22 e 23 Outubro
- Prazo de resolución de reclamaciones a membros da Asemblea Xeral
- Proclamación definitiva de candidatos a membros d a Asemblea Xeral (23 de Outubro)

25 de Outubro - Fin do prazo para remitir os papeis de voto por correo
30 de Outubro - Fin do prazo para depositar os votos em oficinas de correos

07 de Novembro
- Constitución da mesa electoral e votación para el ección dos membros da Asemblea Xeral. Escrutinio e 
proclamación provisional de resultados

08 de Novembro - Inicio do prazo de reclamaciones contra os resultados provisionales de membros electos da Asemblea Xeral
10 de Novembro - Finalizacion do prazo de reclamaciones contra os resultados provisionales de membros electos da Asemblea Xeral

12 de Novembro - Fin do prazo de resolución póla xunta electoral das reclamaciones contra os resultados provisionales. Exposición definitiva 
da Asemblea Xeral

13 de Novembro - inicio do prazo de presentación de candidatos a Presidente da Federación Galega de Pel ota

14 de Novembro - Finalización do prazo de presentación de candidatos a Presidente da Federación Galega de Pelota
- Exposición do listado provisional

15 de Novembro - Inicio do prazo de reclamaciones aos candidatos a Presidente da Federación Galega de Pelota
17 de Novembro - Fin do prazo de reclamaciones aos candidatos a Presidente da Federación Galega de Pelota
19 de Novembro - Fin do prazo de resolución de reclamaciones a candidatos a Presidente da Federación Galega de Pelota
20 de Novembro - Proclamación e publicación da lista definitiva de candidatos a Presidente da Federación Galega de Pelota

27 de Novembro
- CONSTITUCIÓN DA ASEMBLEA XERAL
- Eleción do Presidente da Federación Galega de Pel ota
- Eleción Membros da Comisión Delegada da Asemblea Xeral

28 de Novembro -Inicio do prazo de reclamaciones á votación a Presidente e Comisión Delegada
29 de Novembro - Fin do prazo de reclamaciones á votación a Presidente e Comisión Delegada
02 de Diciembre - Fin do prazo de Resolución das reclamaciones á votación a Presidente e Comisión Delegada

- Proclamación definitiva de Presidente e Comisión Delegada da Federación Galega de Pelota
- Disolución da Xunta Electoral
- Fin do proceso electoral e inicio do prazo de dez  dias para comunicar os resultados á Secretaría Xer al para o 
Deporte

NOTA:
-Tódalas votacións e Asembleas Xerais, celebraranse en A Co ruña ás 20 horas do dia indicado neste
Calendario de Eleccións, nos locais sociais de Club e de Pelota La Coruña na Rúa Cantábrico, 26, baixo.
-Todos os prazos indicados rematan ás 20 horas dos dias sinalados para cada um.

A Coruña, 28 de Xullo de 2014
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