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Asunto: Proceso electoral 2018-2022 para a elección da Presidencia da Federación Galega
de Kickboxing. Petición de autorización de reunión telemática.

Primeiro.  Na  Comisión  Delegada  do  27/5/2020,  Dª.  María  Josefina  González  Dafonte,
informou  da  súa  renuncia  voluntaria  ao  cargo  de  Presidenta  da  Federación  Galega  de
Kickboxing.

Segundo.  O  30/5/2020  se  constituíu  a  Comisión  Xestora  da  Federación  Galega  de
Kickboxing. Foi elixido Presidente da Comisión Xestora Rubén Batán Álvarez.

Terceiro. O 11/7/2020 se celebrou a Asemblea Xeral para aprobar o calendario electoral de
elección  da  Presidencia  e  se  facultou  ao  presidente  da  Comisión  Xestora  para  realizar
calquera modificación ao mesmo que a Secretaría Xeral para o Deporte puidera esixir.

Cuarto. O 30/07/2020 a Secretaría Xeral para o Deporte aprobou o calendario electoral para
a elección  da Presidencia da Federación Galega de Kickboxing aprobado pola Asemblea
Xeral do 11 de xullo de 2020 e corrixido pola presidencia da comisión xestora o 23 de xullo
de 2020.

Quinto.  O 15 de setembro de 2020 a xunta electoral da Federación Galega de Kickboxing
publica a proclamación definitiva de candidaturas presentadas, sendo  unha única candidatura
a presentada. Fronte a dita proclamación non se presentou ningunha reclamación ante a xunta
electoral da federación.

Sexto.  O 24/09/2020 a Federación Galega de Kickboxing solicita á Secretaría Xeral para o
Deporte autorización para a celebración da asemblea xeral para a elección da presidencia da
federación por vía telematica ao haber un só candidato.

Sétimo: A circular informativa do 14 de maio de 2020 da Secretaría Xeral para o Deporte
dispn que “Segundo o establecido no artigo 40 do Real Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo,
de medidas  urxentes  extraordinarias  para  facer  fronte  ao  impacto  económico e  social  do
COVID-19,  o  órgano federativo  con competencias  na  toma de decisións  poderá  celebrar
video-conferencias e conferencias telefónicas múltiples nos termos establecidos no propio
artigo.” A esta Secretaría Xeral para o Deporte parécelle unha correcta solución que se realice
dita asemblea xeral extraordinaria de xeito telemático evitando traslados e reunións nun local
pechado  dun  grupo  numeroso  de  persoas,  e  mais  cando  só  se  presentou  unha  única
candidatura e non é preciso realizar unha votación.  
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A xunta electoral deberá comprobar con antelación suficiente que “todos” os membros da
asemblea  xeral  dispoñen  dos  medios  informáticos  necesarios  para  conectarse
telematicamente,  en  caso  contrario  a  asemblea  xeral  deberá  convocarse  e  celebrarse
presencialmente.  O secretario da asemblea xeral comprobará e certificará a identidade de
todas e cada unha das persoas presentes telematicamente na asemblea e na mesma sesión
levantará acta que será aprobada na mesma sesión ao seu remate.

Santiago de Compostela,
O secretario xeral para o Deporte (asinado electronicamente)
José Ramón Lete Lasa.

C
VE

: m
sc

bW
X3

ll9
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//s
ed

e.
xu

nt
a.

ga
l/c

ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=mscbWX3ll9

		2020-09-29T14:39:00+0200
	Xunta De Galicia
	LETE LASA, JOSE RAMON
	Sinatura de Aprobación




