
      
 

 
 

ELECCIONS 2021 - CALENDARI ELECTORAL 
 

29 de juny de 2021 (dimarts) 

• Acord i publicitat de la convocatòria electoral. 

• Tancament del cens electoral (a les 14:30 h), amb les seves divisions comarcals. El cens es pot 
consultar a http://eleccions2021.comb.cat, i a la seu i les delegacions del CoMB. 

• Elecció dels membres de la Junta Electoral. 

30 de juny de 2021 (dimecres) 

• Constitució de la Junta Electoral. 

• Inici còmput termini per a la presentació de candidatures (30 dies naturals). 

• Inici còmput termini d’impugnació del cens electoral (15 dies naturals).  

14 de juliol de 2021 (dimecres) 

• Finalitza el termini de presentació d’impugnacions del cens electoral. 

29 de juliol de 2021 (dijous) 

• A les 14.00 h finalitza el termini de presentació de candidatures, davant la Junta Electoral (seu 
del COMB, Passeig de la Bonanova, 47, de Barcelona). 

30 de juliol de 2021 (divendres) 

• En sessió pública, proclamació per la Junta Electoral de les candidatures a la Junta de Govern i a 
l’Assemblea de Compromissaris. 

21 de setembre de 2021 (dimarts) 

• A les 9:00 h finalitza el termini d’admissió per la Junta Electoral dels vots enviats per correu. 

22 de setembre de 2021 (dimecres) - CELEBRACIÓ DE LES VOTACIONS 

• A les 8:30 h constitució de les meses electorals a la seu del CoMB, Passeig de la Bonanova 47, 
de Barcelona. 

• Des de les 9:00 h fins a les 20:00 h, celebració de les votacions de manera presencial: 

o En paper: a la seu del CoMB, Passeig de la Bonanova, 47, de Barcelona. 

o Vot electrònic: en qualsevol dels punts presencials de votació electrònica, situats en els 
locals de les delegacions del CoMB a Manresa, Sabadell, Terrassa i Vic (veure condicions 
a http://eleccions2021.comb.cat). 

• Els electors poden votar en modalitat electrònica en qualsevol dels llocs esmentats, amb 
independència de la seva comarca de pertinença. 

• A partir de les 20:00 h escrutini públic del vot presencial en paper i electrònic, i del vot per correu 
postal. 

• Proclamació de la candidatura guanyadora i dels compromissaris elegits. 
 

Més informació a http://eleccions2021.comb.cat.   




