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CALENDARIO ELECTORAL FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO
CICL
2018

Convocatoria de eleccións e calendario estimado;Publicación
do regulamento e docenso electoral provisional; apertura da
solicitude de voto por correo
FASE III. Censo provisional
isional
Exposición do censo electoral provisional. 10 días hábiles
h
Resolución de reclamacións. 5 días
d hábiles
Recursos contra a resolución 2 días naturais
Resolución do CGXD 5 días hábiles
FASE IV. Candidaturas e voto por correo
Aprobaciónn do censo electoral definitivo
Presentación
ón candidaturas/ fin de prazo de solicitar voto por
correo 5 días hábiles
Publicación provisional e sorteo membros mesa electoral
Presentación
resentación reclamacións 3 días naturais
Resolución
ón reclamacións 3 días naturais
Recursos
sos ante o CGXD 3 días naturais
Resolución CGXD. 2 días hábiles
Proclamación definitivaa de candidatos a asemblea xeral
Fin prazo emisión voto por correo 6 días hábiles de antelación
Nomeamento interventores 3 días hábiles de antelación
Nomeamento de interventores
interventor 3 días hábiles de antelación
FASE
SE V. Elección a asemblea xeral
Xornada electoral: constitución
constituc
mesa, votación e escrutinio
Remisión documentación á SXD e a xunta
x
electoral/
constitución da Mesa voto por correo Día seguinte
se
hábil
Proclamación provisional
ovisional de candidatos electos
Recurso
rso ante o CGXD 2 días naturais
Resolución
olución recursos 3 días hábiles
Proclamación definitiva de membros electos
Toma de posesión membros
membro da asemblea Xeral. 5 días hábiles
FASE VI. Candidaturas á Presidencia/Comisión
Presentación candidaturas a Presidente e Comisión Delegada 5
días hábiles desde proclamación
proclamac
definitiva candidatos electos.
Lista provisional de candidatos día natural seguinte
Presentación de reclamacións 3 días naturais
Resolucións das reclamacións 3 días hábiles

3 SETEMBRO

4 a 17 setembro
18 a 24 setembro
25 a 26 setembro
27 set a 3 outubro
4 outubro
5 a 9 outubro/
outubro 5 a 11
de outubro
10 outubro
11 a 15 outubro
16 a 18 outubro
19 a 22 outubro
23 a 24 outubro
25 outubro
29 outubro
Ata 2 novembro
Ata 7 novembro
10 novembro
12 novembro
12 novembro
13 a 14 novembro
15 a 19 novembro
19 novembro
20 a 26 novembro
20 a 26 novembro
27 novembro
28 a 30 novembro
3 a 5 decembro
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Recurso ante o CGXD. 3 días naturais.
Resolución CGXD 3 días hábiles
Proclamación definitiva candidatos
FASE VII.Toma de posesión, elección presidencia e
comisión delegada
Constitución da mesa electoral para elección
presidencia/comisión delegada e votación
Exposición do resultado. Dia seguinte
se
hábil
Reclamación
ón ante o CGXD. 3 días naturais
Resolución 3 días hábiles
Proclamación definitiva
Toma de posesión día seguinte

6 a 10 decembro
11 a 13 decembro
14 decembro

da 17 decembro
18 decembro
19 a 21 decembro
24 a 27 decembro
28 decembro
29 decembro

