Anexo I. Calendario electoral
8 xullo
9 xullo
21 de xullo
22 de xullo

30 de xullo

30 xullo-10
setembro
(agosto
inhábil)
10 setembro.
16 setembro
18 setembro
16-19 setembro
19 setembro
20 e 22
setembro
23 e 24
setembro
24 setembro
26 setembro
3 outubro
11 outubro
13 e 14 outubro
15 e 16 outubro
16 outubro
17 e 18 outubro
18 outubro
20 e 21 outubro
22 outubro
23 outubro
31 outubro
3-4 novembro
5-6 novembro
6 novembro

Asemblea Xeral Extraordinaria. Aprobación do Regulamento electoral na Asemblea.
Preséntase á S.X.D. o Regulamento provisional electoral. Entrada no rexistro da SXD de Santiago de
Compostela nesa data (Prazo de revisión máximo: 10 días).
Remata o prazo da Secretaría Xeral para o Deporte para emendas ou aprobación do Regulamento electoral.
Notificación da convocatoria á SXD e ás entidades deportivas( 5 días hábiles de antelación á convocatoria.
Convocatoria oficial de eleccións (Publicación nos taboleiros e WEB federativa).
Publicación dos censos provisionais (Exposición pública do censo: mínimo 10 días hábiles).
Inicio do prazo para reclamacións ao censo provisional (30 xullo-10 setembro). Agosto inhábil
Disolución da Xunta Directiva e transformación en Comisión Xestora.
Constitución da Xunta Electoral.
Inicio do prazo para solicitar o voto por correo.
Prazo para presentar reclamacións ao censo provisional.
AGOSTO INHÁBIL

Fin do prazo para reclamacións ao censo.
Fin do prazo para Resolución pola xunta electoral das reclamacións ao censo provisional.
Publicación do censo definitivo.
Designación das mesas electorais. Inicio do prazo para presentar candidaturas á Asemblea Xeral.
Remata o prazo para solicitar o voto por correo( 30 e 31 xullo -1-18 de setembro)
Prazo para presentación de candidatos á Asemblea xeral.
Publicación listas provisionais de candidatos á Asemblea xeral e sorteo para a eleccións dos membros das
mesas electorais.
Prazos para presentar reclamacións de candidatos provisionais á Asemblea xeral. (2 días hábiles).
Prazo para resolución pola xunta electoral das reclamacións á candidatos á Asemblea xeral. (2 días hábiles)
Proclamación definitiva de candidatos.
Remata o prazo para remisión dos papeis de voto por correo (artigo 14 Regulamento) aos votantes
autorizados.
Fin prazo para depositar os votos en correos.
ELECCIÓNS A MEMBROS DA ASAMBLEA XERAL DA FEDERACIÓN GALEGA DE BILLAR. Exposición
das listas provisionais de membros electos.
Prazo de reclamacións de membros da Asemblea Xeral (Prazo: 2 días hábiles)
Prazo para a resolución de reclamacións de membros da Asemblea Xeral (2díashábiles)
Exposición da composición definitiva da Asemblea Xeral.
Prazo para presentación de candidatos a Presidente da Federación (2 días hábiles seguintes a proclamación
definitiva dos membros da Asemblea).
Publicación da lista provisional de candidatos a Presidente da Federación
Prazo de reclamacións ás listas provisionais de candidatos a Presidente da Federación
Prazo de resolución das reclamacións ás listas provisionais de candidatos a Presidente da Federación (1día
hábil: artigo 15.3 Regulamento).
Exposición da lista definitiva de candidatos a Presidente da Federación
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA. ELECCIÓN DO PRESIDENTE E COMISIÓN DELEGADA DA
FEDERACIÓN GALEGA DE BILLAR.
Prazo para reclamacións á elección do Presidente e Comisión Delegada da Federación.
Prazo para resolución pola Xunta electoral das reclamacións á elección do Presidente e Comisión Delegada
da Federación.
Proclamación definitiva do Presidente e Comisión Delegada da Federación Galega de Billar. Fin proceso
electoral.
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