ELECCCIÓNS A PRESIDENTE DA FGC NA CORUÑA
A asamblea xeral extraordinaria da FGC na Coruña, en reunión celebrada o día 19 de xuño de
2009, acordou convocar eleicións a Presidente Provincial.
1.- Na asamblea anterior aprobouse o seguinte calendario electoral, que regulará o proceso de
eleccións.
CALENDARIO ELECTORAL
1 de xullo

Publicación da convocatoria de eleicións, calendario electoral e composición da xunta electoral e da mesa electoral,
no taboleiro de anuncios da FGC na CORUÑA e tamén se poderá consultar na páxina web
www.federaciongalegadecaza.com.

Do día 1 ao 14 de xullo

Publicación dos censos electorais nos taboleiros de anuncios da FGC na CORUÑA.

Do día 1 ao 14 de xullo

Presentación ante a xunta electoral das reclamacións ao censo

Do 15 ao 17 de xullo

Resolución, pola xunta electoral, das reclamacións ao censo. Publicación do Censo Definitivo

Do 18 ao 27 de xullo

Prazo de presentación de candidaturas a Presidente da FGC na CORUÑA, ante a xunta electoral, cos avais
correspondentes.
Publicación, pola xunta electoral, de candidatos a Presidente

Do 28 ao 30 de xullo
Do 31 de xullo ao 6 de agosto

Presentación de reclamacións, ante a xunta electoral, contra a proclamación de candidaturas a Presidente

Do 7 ao 11 de agosto

Resolución pola xunta electoral das reclamacións presentadas. Proclamación de candidaturas a Presidente

Do 12 ao 18 de agosto

Solicitude, ante a xunta electoral, de designación de interventores ou apoderados para as eleicións a Presidente

Do 12 ao 20 de agosto

Envío por parte da xunta electoral da acreditación de interventores ou apoderados aos solicitantes.

Do 12 de agosto ao 2 de
setembro

Campaña Electoral a Presidente

4 de setembro

Asemblea Xeral Extraordinaria de votacións na Sede Federativa da Federación Galega de Caza na Coruña,
situada na Rúa Vila de Caión, nº 27 Baixo 2 A de Carballo, en horario de 18,00 a 22,00 horas.
A continuación escrutinio.
Presentación de reclamacións ante a xunta electoral contra a votación e escrutinio

Do 5 ao 9 de setembro
Do 10 ao 14 de setembro

Resolución das reclamacións anteriores, e traslado ao Presidente da FGC da proposta de nomeamento do novo
Presidente Provincial.

HORARIOS: Os horarios de rexistro que rexerán para a entrega de documentación ou calquera outro trámite ante a Xunta electoral, serán os mesmos que os horarios
de atención ó público da oficina da F.G.C na CORUÑA. Horario de luns a venres agás festivos: De 8 a 15 horas.
NOTA: Para poder exerce-lo dereito ao voto os electores ademais de figurar no censo do estamento correspondente, deberán acredita-la súa identidade ante a mesa
electoral a través de DNI ou pasaporte, e exhibi-la licencia federativa de caza en vigor. Para exerce-lo voto polo Estamento de Sociedades deberá acreditarse ademais a
representación legal mediante certificación do Presidente e Secretario da Sociedade.

2.- Na mesma asemblea xeral extraordinaria elexiuse a Xunta Electoral Provincial e a Mesa
electoral, quedando integradas polas seguintes persoas:
XUNTA ELECTORAL: Titulares: Don Juan Luis Ríos Arnejo, Don Francisco J. Suárez Calvo e Don Andrés Breijo Cotelo
Suplentes: Don José Ramón Castro Varela, Don Arturo Pérez Magariños e Don Juan C. Docal Bacón

MESA ELECTORAL:

Don Manuel Tajes Marcote, Don José Manuel Zas Fernández e Don José Barreiro Barreiro

