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INFORMACIÓN SOBRE A XUNTA ELECTORAL E MODELO DE PRESENTACIÓN DE 

CANDIDATURA 

1. O mesmo día da convocatoria de eleccións, constituirase a xunta electoral do que 
se levantará a correspondente acta, e o seu domicilio será, a todos os efectos o 
mesmo que o da Federación Galega de Tenis. 

 
2. A xunta electoral estará integrada por tres membros titulares e tres suplentes, 

elixidos por sorteo na asemblea xeral, entre as persoas que presenten a súa 
candidatura a membros da xunta electoral. As candidaturas deberanse presentar na 
mesma asemblea na que se celebre a súa elección, podendo estar os candidatos 
presentes na mesma, e debendo acreditar éstes o cumprimento dos requisitos 
sinalados ao efecto. 

 
Os membros da xunta deberán reunir os requisitos seguintes: 
 

a) Ser maior de 18 anos.  

b) Ter o título de bacharelato superior ou equivalente.  

c) Non formar parte dos órganos de goberno da federación, nin da 
comisión xestora nin desempeñar postos directivos na federación. No 
suposto de presentarse como candidato a membro da asamblea xeral ou á 
presidencia da federación cesará no seu posto na xunta electoral e será 
substituido polo suplente. 

d) Non estar cumprindo sanción disciplinaria firme ou sanción 
administrativa firme en materia deportiva que conleve sanción de 
inhabilitación para ocupar cargos nunha organización deportiva. 

e) Aceptar expresamente o cargo de membro da xunta electoral. 

3. No caso de non presentación de candidatos a membros da xunta electoral, o 
presidente da federación proporalle á asemblea os membros necesarios para 
completar a mesma, os cales deberán así mesmo reunir os requisitos definidos no 
apartado anterior. 

 
4. As persoas integrantes da xunta electoral elixirán entre elas as persoas que 

desempeñarán a presidencia e a secretaría desta. Na súa falta, desempeñará a 
presidencia da xunta electoral a persoa de maior idade e a secretaría a de menor 
idade.. As decisións da xunta electoral tomaranse por maioría de votos e nos será 
admisible a abstención. A asistencia á xunta electoral é obrigatoria salvo causa 
xustificada. 
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A xunta electoral reunirase cantas veces sexa preciso e será convocada polo Secretario 
a orde do Presidente ou a petición de calquera dos seus membros. Para que a xunta se 
poida constituir válidamente e tomar acordos, será preciso que concorra cando menos 
un dos seus membros de pleno dereito. Non obstante, entenderase válidamente 
constituida, a todos os efectos e sen necesidade de convocatoria previa, cando estean 
presentes a totalidade dos seus membros e acepten por unanimidade celebrar a 
sesión. 

 
5. Funcións da xunta electoral. 

a)  Velar polo axustamento a dereito do proceso electoral dos órganos de 
goberno e representación federativos. 

b) Organizar os procesos das eleccións para a asemblea xeral e presidente 
da federación, segundo o disposto neste regulamento electoral. 

c) Designar as mesas electorais de conformidade co previsto neste 
regulamento electoral. 

d) Proclamar as candidaturas a membros da asemblea xeral e da 
presidencia que reúnan os requisitos esixidos. 

e) Garantir a exposición de censos, candidaturas e outros documentos 
según se estableza neste regulamento electoral. 

f) Coñecer e pronunciarse, en primeira instancia, sobre as reclamacións 
que se presenten en materia electoral. A xunta electoral está obrigada a 
resolver expresamente e no prazo concedido para o efecto todas as 
reclamacións que se formulen. 

g) Custodiar a documentación correspondente a todo o proceso electoral, 
excepto o que non lle corresponda do procedemento do voto por correo, 
ata a súa finalización, que será cando remate o prazo de impugnación da 
toma de posesión da presidencia da federación. 

h) En xeral, cantas facultades lle sexan atribuídas por este regulamento 
electoral. 

6. Os membros da xunta electoral percibirán unha indemnización de 36,00 € por cada 
reunión á que asistan, ao obxecto de sufragar os posibles gastos ocasionados. 

 


