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PROPOSTA CALENDARI DE LES ELECCIONS A PRESIDENT I JUNTA DIRECTIVA DE LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS I DE LES REPRESENTACIONS TERRITORIALS 2012 
 
 
12 de desembre: 

Assemblea General en la qual se sotmet a la consideració dels membres de la 
mateixa la convocatòria d'eleccions, el calendari i reglament electoral i es 
designen els membres de la Junta Electoral i dels representants de la Junta 
electoral en cadascuna de les Representacions Territorials  

 
14 de desembre: 

Publicació de la convocatòria d'eleccions mitjançant escrit dirigit a tots els 
membres de l'assemblea i anunci en una publicació d'àmbit autonòmic on 
s'indicarà el calendari electoral, condicions per a ser candidat i altra informació 
relativa al procés electoral. Així mateix es posarà a la disposició dels clubs el 
cens de membres de ple dret de l'assemblea. Inici del termini per a impugnar 
davant la junta electoral les dades que figuren en el cens electoral 

 
15 de desembre: 

Termini màxim de constitució de la Junta Electoral 
 

19 de desembre: 
Finalitza el termini per a presentar impugnacions al cens electoral  

 
22 de desembre: 

Resolució de la Junta Electoral respecte a les impugnacions presentades al 
cens. Aprovació del cens electoral per part de la Junta Electoral. Inici del termini 
per a presentar candidatures 

 
9 de gener: 

Finalitza el termini de presentació de candidatures  
 
11 de gener: 

Admissió de les candidatures per la Junta Electoral i comunicació als candidats. 
Proclamació provisional de candidats. Inici del termini per a presentar recurs 
davant la Junta Electoral relatiu a l'admissió o inadmissió de candidatures 

 
14 de gener: 

Finalitza el termini per a presentar recurs davant la Junta Electoral relatiu a 
l'admissió o inadmissió de candidatures.  

 
17 de gener: 

Comunicació de les resolucions de la junta electoral sobre els recursos 
presentats i proclamació definitiva de les candidatures.  

 
23 de gener: 

Assemblea General i Acte de Votació 
 
Involuntàriament es va ometre a la proposta de Calendari la data d’aprovació del cens 
electoral per part de la Junta Electoral tal i com estableix el Decret 58/2010. Un cop 
aprovat el cens s’iniciarà el termini per presentar candidatures per la qual cosa 
s’esmena la proposta que es presenta a l’Assemblea per la seva aprovació 


