
Eleccions a càrrecs de la Junta de Govern, 3 de juny de 2021

ABRIL

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CALENDARI ELECTORAL

21 Convocatòria d’eleccions

MAIG

13 A les 24 h finalitza el termini de presentació de candidatures

19 Últim dia per sol·licitar la documentació necessària per a votar per correu

15 Termini màxim per a la proclamació de candidatures pel Comitè Electoral
La resolució d’inclusió o d’exclusió d’una candidatura pot impugnar-se davant del Comitè 
Electoral dintre del termini de 48 hores des de la notificació a la persona interessada i el 
mateix Comitè ho ha de resoldre i notificar en el mateix termini.

29
Últim dia per impugnar la inclusió o exclusió del cens electoral

22 Inici del termini de presentació de candidatures
Lloc presentació: Registre General ICAB (C/Mallorca, 283, planta baixa)
Inici del termini per sol·licitar la documentació necessària per votar per correu

23 Inici de la consulta del cens electoral
Inici del termini de reclamacions per inclusió o exclusió del cens electoral
Lloc: Secretaria ICAB – Servei Atenció Col·legial a seu central ICAB 
i a la Ciutat de la Justícia – Seu Delegacions territorials



JUNY

3 Jornada Electoral
Votacions:
- Seu central ICAB (Mallorca, 283, Barcelona): de 9 a 21 h
- Seu ICAB a la Ciutat de la Justícia: de 9 a 14 h
- Seu ICAB  a les 11 Delegacions Territorials: de 9 a 14 h

Tancament d’urnes a la seu central: 21 h

Introducció del vot per correu: A partir de les 21 h
 

Escrutini: A partir de les 22 h, un cop introduït a les urnes el vot per correu
 Lloc: Centre de Formació ICAB (Mallorca, 281. Barcelona)
 L’escrutini podrà seguir-se en directe per la pantalla del Saló d’Actes del Col·legi
 (Aforament limitat per raons sanitàries)

Anunci del resultat electoral per part de la Mesa Electoral
 Lloc: Saló d’Actes de la seu central de l’ICAB

       
Proclamació dels candidats i candidates electes per part del degà de l’ICAB
 Lloc: Saló d’Actes de la seu central de l’ICAB

18 Data límit per a la presa de possessió de la Junta de Govern electa.

1 Vot anticipat a la seu central de l’ICAB (Mallorca, 283, Barcelona)
Horari de votació anticipada: de 13 a 20 h

2 Vot anticipat a la seu central de l’ICAB (Mallorca, 283, Barcelona)
Horari de votació anticipada: de 13 a 20 h


