NORMAS PARA O PROCESO ELECTORAL PARA CUBRIR AS VACANTES NA ASEMBLEA
DA FGTM POLO ESTAMENTO DE ENTIDADES DEPORTIVAS

Nas pasadas eleccións para elixir membros da asemblea da federación galega de tenis de
mesa non se cubriron a totalidade das prazas correspondentes ao estamento de entidades
deportivas. Concretamente, das 28 prazas que lle corresponden a este estamento cubríronse
só 18 prazas, polo que quedaron 10 vacantes.
Dado que as vacantes superan o 20% dos membros do estamento, corresponde, de acordo co
artigo 10 do regulamento electoral, convocar eleccións parciais para cubrir ditas vacantes.
A normativa electoral a aplicar será a mesma que regulou o anterior proceso electoral coas
seguintes modificacións:
-

Só se elixirán representantes polo estamento de entidades deportivas.
O número de representantes a elixir será de 10 como máximo.
Poderán presentarse como candidatos todos os clubs do censo electoral fóra diso os
que xa son membros da asemblea e que se especifican a continuación.
01.- CLUB TENIS DE MESA CIDADE DE NARÓN
02.- C.T.M. MONTE PORREIRO
03.- AGRUPACIÓN DEPORTIVA VINCIOS
04.- ARTEAL TENIS DE MESA
05.- CLUB DEL MAR DE SAN AMARO
06.- CLUB OROSO TENIS DE MESA
07.- CIRCULO MERCANTIL DE VIGO
08.- CLUB CAMBADOS TENIS DE MESA
09.- CLUB CINANIA TENIS DE MESA
10.- CLUB DEPORTIVO DEZ PORTAS LUGO
11.- CLUB DEPORTIVO TENIS DE MESA HELIOS BEMBRIVE
12.- CLUB FERROL DE TENIS DE MESA
13.- CLUB NARÓN DE TENIS DE MESA
14.- SALNÉS TENIS DE MESA
15.- CLUB TENIS DE MESA CEIBE
16.- CLUB TENIS DE MESA VIGO
17.- LICEO CASINO DE VILAGARCIA
18.- SAN XOÁN TENIS DE MESA

Serán electores todos as entidades deportivas que figuran no censo electoral que se achega á
presente convocatoria.
A Xunta electoral estará constituída polas mesmas persoas que a formaron no proceso
electoral recientemente finalizado.
Para constituír as mesas electorais, utilizaranse os mesmos censos electorais de xogadores,
árbitros e adestradores que no pasado proceso electoral.
Fíxase o seguinte calendario electoral:
05-03-2015

Comunicación da convocatoria ás entidades deportivas e a Secretaría Xeral
para o Deporte.
Convocatoria eleccións.
Publicación do Regulamento electoral.

12-03-2015

Publicación do Calendario electoral.
Publicación dos Censos provisionais.
Inicio do prazo para reclamacións ao censo e/ou modificación de datos.

20-03-2015

23-03-2015

Fin do prazo para reclamacións ao censo e/ou modificación de datos.
Resolución das reclamacións e exposición dos Censos definitivos.
Inicio do prazo para presentación de candidatos a membros da Asemblea.

04-04-2015

Fin do prazo de presentación de candidatos á Asemblea.
Publicación das listas provisionais de candidatos á Asemblea.

07-04-2015
Inicio do prazo de reclamación ás listas provisionais de candidatos á Asemblea.
10-04-2015

Fin do prazo de reclamación ás listas provisionais de candidatos á Asemblea.

13-04-2015

Sorteo para determinar os membros das mesas electorais.
Publicación dos resultados da composición das mesas electorais.

14-04-2015

Resolución das reclamacións presentadas e publicación das listas definitivas
de candidatos á Asemblea.

27-04-2015

Fin do prazo para comunicación dos interventores.

29-04-2015

Votación a membros da Asemblea.

04-05-2015

Proclamación provisional dos resultados das votacións a membros da
Asemblea.
Inicio do prazo de reclamacións aos resultados provisionais.

06-05-2015

Fin do prazo de reclamacións aos resultados das votacións a membros da
Asemblea.

11-05-2015

Resolución das reclamacións e publicación da lista definitiva de Membros
electos da Asemblea.

