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CALENDARI I REGLAMENT DEL PROCÉS ELECTORAL A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CH IGUALADA 

 Dijous 25/02/2021 Publicació de la Convocatòria d’Eleccions a la Junta Directiva  

del CH Igualada. 
 

 Divendres 26/02/2021 Pressa de possessió del càrrec i constitució de la Junta Electoral. 
A les 20.00 hores al domicili social del CH Igualada (Oficina del Club en 

la Sala de Barri del Complex Esportiu de les Comes). 
 

 Dissabte 27/02/2021 Exposició Pública del Cens Electoral en l’Espai Eleccions de la  

 pàgina web del Club  www.handboligualada.com     
Les reclamacions a les inscripcions en el Cens Electoral es faran 

mitjançant escrit raonat dirigit a la Junta Electoral fins el dia 
02/03/2021. Els escrits es poden enviar per correu electrònic a l’adreça 

secretaria@handboligualada.com 
 

 Dimecres 03/03/2021 Presentació de Candidatures per escrit, segons model oficial, dirigit           

a la Junta Electoral fins el dia 12/03/2021 a les 21:00 hores. 
Els escrits es poden enviar per correu electrònic a l’adreça 

secretaria@handboligualada.com 
 

 Dissabte 13/03/2021 Proclamació de Candidatures. Les Candidatures seran publicades en  
 l’Espai Eleccions de la  pàgina web del Club  www.handboligualada.com     

Les reclamacions a les Candidatures proclamades es faran mitjançant 
escrit raonat dirigit a la Junta Electoral fins el dia 15/03/2021. Els escrits 
es poden enviar per correu electrònic a l’adreça 

secretaria@handboligualada.com 
  

 Dimarts 16/03/2021 Inici campanya electoral. Si només es presentés una sola Candidatura   

                            aquesta seria automàticament proclamada guanyadora del procés  
 electoral, que en aquest moment s’aturaria.    

 
 Dijous 25/03/2021 Fi campanya electoral. 

 

 Dissabte 27/03/2021 Assemblea General Extraordinària per a la votació, escrutini públic i              

 proclamació de la candidatura guanyadora per major nombre de vots. 
De 10:00 a 13:00 hores en la Sala d’Actes del Complex Esportiu de les 
Comes. 

 
 Diumenge 28/03/2021 Comunicació de la Candidatura guanyadora i pressa de possessió dels  

 càrrecs. 

 
Igualada, 24 de febrer de 2021 

El President     

 
 

 
 

      Pep Segura Soler   
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