NOTA INFORMATIVA QUE EMITE A XUNTA ELECTORAL DA FEDERACIÓN GALEGA DE
DEPORTES DE INVERNO ACERCA DO DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN CONSTITUTIVA
DA ASEMBLEA XERAL A CELEBRAR O SÁBADO 15/12/2018 PARA A PROCLAMACIÓN DE
PRESIDENTE E ELECCIÓN DE COMISIÓN DELEGADA
1. Dereito de asistencia
a. Asistencia por asembleístas persoas físicas
Para asistir á asemblea é preciso identificarse con DNI, pasaporte ou permiso de conducir.
Non cabe a representación de persoas físicas, os asembleístas deben presentarse persoalmente.
b. Asistencia en representación dunha entidade
Para asistir en representación dunha entidade deportiva, ademais de identificarse o
representante mediante un dos documentos antes indicados, non é necesaria ningunha outra
documentación adicional no caso de que o representante:
a) Sexa a persoa que figure como representante do club no censo definitivo de clubs
publicado na páxina web da federación
b) Teña sido declarado representante por resolución desta Xunta electoral, ou
c) Sexa o Presidente do club.
Para que calquera outra persoa distinta das anteriores poda representar á entidade nesta
sesión constitutiva, dacordo có previsto no artigo 18.4 do regulamento electoral e as consultas
efectuadas á Secretaría Xeral para o Deporte, é preciso acreditar dita representación mediante
escrito de representación asinado polo Presidente do club acompañado dalgún dos seguintes
documentos, que teñen que ser previamente enviados ó email xuntaelectoral@fgdi.es para a súa
comprobación:
a) Certificación do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia na que figure
expresamente as persoas que teñan a condición de representantes legais da entidade.
b) Estatutos da entidade indicando expresamente o artigo que permite á persoa
representar á entidade.
Así, por exemplo, si en representación dunha entidade vai a acudir un Vicepresidente,
deberá enviarse ó correo desta xunta electoral unha certificación do Rexistro de Entidades
Deportivas de Galicia na que conste que esa persoa é o vicepresidente da entidade e os estatutos
indicando expresamente o artigo que establece que o Vicepresidente poderá substituír ó Presidente
en caso de ausencia.
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2. Desenvolvemento da Asemblea
A asemblea iniciarase actuando como presidente e dirixindo todos os aspectos da mesma
(tales como determinar que persoas distintas dos propios asembleístas poderán estar presentes
para realizar labores auxiliares) a persoa de maior idade dos tres membros da Mesa electoral
elixidos por sorteo desta xunta electoral de entre los asembleístas non candidatos á Presidencia
nin á Comisión Delegada, actuando como Secretario da mesa electoral e da Asemblea a persoa de
menor idade.
Os membros da Mesa Electoral son os seguintes:
-

Camilo López Anglada
Angel López-Montesinos Vázquez
Mónica Touriño Ferreirós

O presidente da Mesa Electoral presidirá a asemblea ata o momento no que se proceda á
proclamación como Presidente do único candidato sen necesidade de votación.
A continuación, será o Presidente proclamado quen presida y dirixa o resto de la asemblea.
Os membros da Mesa electoral exercerán as súas funcións para la elección da Comisión
Delegada.
3. Elección da Comisión Delegada
Os membros da Comisión Delegada elixiranse por e de entre os asembleístas compoñentes
de cada estamento mediante sufraxio igual, libre, directo e secreto. No cabe a delegación de voto
nin o voto por correo.
El número de membros a elixir son:
ENTIDADES DEPORTIVAS: Dous membros a elixir polas entidades asembleístas de entre tres
candidatos:
único:

ACADE (Asociación de Cans Deportistas)
Club Cabeza de Manzaneda
Kennel DEN (Deporte Espazos Naturais)

Será membro da Comisión Delegada sen necesidade de votación o seguinte candidato
DEPORTISTAS/ADESTRADORES/XUÍCES: D. Roberto Salvado Tejedor
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Nas papeletas que deberán obrar no lugar da Asemblea, os asembleístas poderán dar o seu
voto marcando ata un membro máis dos que van ser elixidos; é dicir, cada entidade poderá votar
ata tres entidades.
Outros dous membros da Comisión Delegada serán libremente designados pola persoa
titular da Presidencia.
Ourense, 10 de decembro de 2018

Presidente Xunta Electoral
Andrés Ylla García-Germán
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