FEDERACION GALEGA DE RUGBY
(Fundada en 1983)

Avda. de Glasgow, 11 – 15008 A CORUÑA
Tfno: 673 19 24 13
E-mail: secretaria@rugby.gal

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS Á ASEMBLEA XERAL, PRESIDENTE E
COMISIÓN DELEGADA DA FEDERACIÓN GALEGA DE RUGBY
De acordo co previsto no Regulamento Electoral, aprobado o 5 de abril de 2022 pola
Asemblea Xeral Extraordinaria, e revisado e confirmado pola Secretaría Xeral para o
Deporte con data 31 de maio de 2022, o Sr. Presidente da Federación Galega de Rugby
convoca eleccións, con data 3 de xuño de 2022, á Asemblea Xeral, Presidente e
Comisión Delegada da F. G. R..
O acto de votación para a elección da Asemblea Xeral realizarase o 25 de setembro de
2022, de 10:00 a 14:00 horas. Conforme ao artigo 9 do Regulamento Electoral,
constituiranse dúas mesas electorais para a elección dos membros da asemblea. Os
electores das provincias de Lugo e A Coruña deberán votar na sede federativa na
Coruña sita na Avda. de Glasgow, nº 11, 15008. Os electores das provincias de Ourense
e Pontevedra, faranno en Vilagarcía de Arousa, na Rúa Castelao, nº 13, 36210.
Os actos de votación para a elección de Presidente e membros da Comisión Delegada
realizaranse o día 20 de novembro de 2022 de non haber recursos na Fase VI de
Candidaturas á Presidencia do calendario electoral, ou o día 4 de decembro de 2022
se hai recursos na citada Fase VI do calendario electoral. Será ás 11:00 horas na sede
federativa da Coruña, sita na Avda. de Glasgow.
Anéxanse a esta convocatoria os Censos Provisionais correspondentes aos diferentes
estamentos, o Regulamento Electoral 2022, o Calendario Electoral 2022 e o modelo
oficial de sobres e papeletas, os cales poden ser consultados nos taboleiros de
anuncios da sede da F. G. R. na Coruña, así como na páxina web da F.G.R.
www.rugby.gal.
Conforme ao art. 18.1. do R.E., o número de membros da asemblea xeral será de 15,
correspondendo ao estamento de entidades deportivas 10, ao estamento de
deportistas 3, adestradores 1 e a xuíces-árbitros 1.
En canto ao voto por correo, o art. 30 do Regulamento Electoral establece:
- Exercicio do voto por correo
1. O voto presencial prevalecerá sobre o emitido por correo no caso de
concorrencia de ambos.
2. As persoas electoras poderán exercer o seu dereito de voto por correo de
acordo co seguinte procedemento:
a) As solicitudes de voto por correo poderán presentaranse a partir do día seguinte ao
da convocatoria das eleccións e ata cinco días hábiles despois da publicación do censo
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definitivo. Presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario
normalizado disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal,
dirixida ao órgano superior da Administración autonómica competente en materia de
deporte, conforme ao modelo do anexo II (código do procedemento DE200A).
A presentación electrónica será obrigatoria para as entidades deportivas e outras
persoas electoras que estean obrigadas a relacionarse electronicamente coa
Administración. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das Administracións Públicas, se algunha das
persoas interesadas obrigadas á presentación electrónica presenta a súa solicitude
presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación
electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude
aquela na que fose realizada a emenda.
Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de
identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o
sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
No caso das persoas xurídicas deberá solicitar o voto por correo a persoa que apareza
no censo como representante.
As persoas interesadas que non estean obrigadas á presentación electrónica das
solicitudes, opcionalmente poderán presentalas nos servizos provincias do órgano
superior da Administración autonómica competente en materia de deporte ou en
calquera dos lugares e rexistros previstos na normativa reguladora do procedemento
administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede
electrónica da Xunta de Galicia.
b) Recibida a solicitude, a Administración deportiva comprobará a inscrición da persoa
solicitante no censo electoral, e enviaralle por correo certificado os sobres electorais e
as papeletas de todas as candidaturas, así como a documentación necesaria, ao
domicilio indicado na súa solicitude ou, na súa falta, ao que figure no censo.
c) A persoa electora introducirá a papeleta no sobre de votación do estamento e, se é
o caso, especialidade deportiva e circunscrición á que pertenza. Posteriormente, este
sobre introducirase dentro do que vai dirixido á mesa electoral do voto por correo,
xunto coa fotocopia do DNI ou documento identificativo equivalente.
d) O envío deberá realizarse, nalgunha das oficinas de Correos, antes do sexto día hábil
previo á data de celebración das eleccións, e deberá dirixirse ao enderezo do órgano
superior da Administración autonómica competente en materia de deporte, que
custodiará a documentación ata o día da votación.
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3. O prazo límite para recibir os votos por correo finalizará vinte e catro horas
antes das votacións presenciais.

4. O sobre que remitirá á Secretaría Xeral para o Deporte para a súa custodia,
por correo, consignándose no anverso e reverso do mesmo os datos recollidos no
anexo I deste regulamento.
- Escrutinio do voto por correo.
1. Constituída a mesa electoral de voto por correo, a presidencia procederá ao
desprecintaxe das sacas e comprobarase a correspondencia entre os sobres e o censo
electoral. Non se admitirán os sobres e votos daquelas persoas electoras que consten
no censo electoral que votaron de forma presencial.
2. Unha vez comprobado, as persoas membros da mesa abrirán o sobre principal e
clasificarán os sobres por estamentos e circunscricións; de seguido a presidencia
introduciraos na urna correspondente.
3. Unha vez finalizada a introdución dos sobres nas urnas, comezará inmediatamente o
escrutinio, función que corresponde exclusivamente á mesa electoral.
4. A presidencia procederá ao escrutinio das papeletas en voz alta, unha a unha,
exhibindo cada papeleta ás persoas presentes e anotándose o voto correspondente a
cada persoa candidata.
5. Concluído o escrutinio, que non poderá ser interrompido, redactarase a oportuna
acta asinada por todas as persoas que compoñen a mesa electoral.
6. Son nulos os votos emitidos en papeleta ou sobre de modelos distintos dos
facilitados pola xunta electoral; as papeletas que teñan riscadas; os votos en que, por
calquera razón, non se poida determinar inequivocamente a candidatura elixida;
aqueles votos en que se marquen máis nomes dos establecidos no regulamento
electoral para cada estamento ou inclúan o nome de persoas non candidatas. No caso
de conter máis dunha papeleta coas mesmas candidaturas marcadas, computarase
como un só voto válido, para este caso se as candidaturas marcadas son diferentes
deberá computarse como voto nulo. As papeletas deberán conservarse para o caso de
que se faga algunha reclamación sobre elas.
7. Consideraranse votos en branco aqueles sobres que non conteñan ningunha
papeleta e aqueles sobres que conteñan papeletas que non presenten ningunha
marca.
8. Feito o reconto de votos segundo as operacións anteriores, quen exerza a
presidencia preguntará se hai algunha protesta que facer contra o escrutinio. Se non se

FEDERACION GALEGA DE RUGBY
(Fundada en 1983)

Avda. de Glasgow, 11 – 15008 A CORUÑA
Tfno: 673 19 24 13
E-mail: secretaria@rugby.gal

formulan, ou despois de resoltas pola maioría da mesa, a presidencia anunciará en voz
alta o resultado, especificando o número de votantes, o de votos válidos, nulos, de
votos en branco e de votos obtidos por cada candidatura.
9. Concluídas as operacións, as persoas compoñentes da mesa asinarán a acta da
sesión, na cal figurarán, obrigatoriamente, os seguintes datos:
a) Número de persoas electoras ás que se admitiu e notificou o seu dereito a
exercer o voto por correo.
b) Número de votos emitidos.
c) Votos declarados nulos, en branco e válidos.
d) Número de votos válidos obtidos por cada persoa candidata.
e) Observacións presentadas ante a mesa electoral sobre a votación e o
escrutinio polas persoas candidatas ou interventoras.
f) Resolucións motivadas da mesa electoral sobre as observacións presentadas
e votos particulares.
10. As actas correspondentes aos resultados das votacións e o censo electoral en que
consten os electores que exerceron o seu dereito a voto por correo, serán remitidas
pola secretaría á xunta electoral e á Secretaría Xeral para o Deporte antes da 16.00
horas do primeiro día hábil seguinte ao da votación.
11. As actas de escrutinio serán expostas no taboleiro de anuncios da federación así
como na paxina web da federación nunha sección denominada «procesos electorais»,
ou na páxina do órgano superior competente da Administración autonómica en
materia de deporte para o caso de federacións que non dispoñan de web, desde o día
seguinte das votacións e durante dous días hábiles.
- Documentación electoral.
1. A mesa electoral preparará a documentación electoral que distribuirá en dous
sobres.
2. O primeiro sobre conterá o expediente electoral, composto polos seguintes
documentos:
a) Orixinal da acta de constitución da mesa electoral.
b) Lista do censo electoral de voto por correspondencia.
c) Lista numerada das persoas votantes e das papeletas ás cales se lles negase
validez ou fosen obxecto dalgunha reclamación.
d) Acta de escrutinio.
3. O segundo sobre conterá copia da documentación anteriormente citada.
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4. Unha vez pechados os sobres, a presidencia e os vogais asinaranos por riba das
lapelas que os pechan e serán remitidos, dentro das vinte e catro horas seguintes, á
xunta electoral, e a Secretaria Xeral para o Deporte.

XUNTA ELECTORAL
A Xunta Electoral terá a súa sede na sede da F. G. R., sita na Avda de Glasgow nº 11,
Complexo Deportivo Elviña da Coruña e estará formada polas seguintes persoas:
Presidente: D. JOSÉ MARÍA RIO RODRÍGUEZ
Secretario: D. MARCELO ALFONSO SALAZAR PÉREZ
Vocal: D. MANUEL AMOR BARREIRO
1º Suplente: D. JOSÉ RAMÓN SANTORUM CANTO
2º Suplente: D. JOSÉ RAMÓN PARADA LÓPEZ
3º Suplente: D. SANTIAGO VÁZQUEZ SEIJO
Conforme ao art. 32.3. do Regulamento Electoral, as reclamacións ante a xunta
electoral serán presentadas persoalmente ou por calquera medio que acredite
fidedignamente en dereito a presentación de escrito (burofax, correo certificado,
telegrama, correo electrónico…), na sede federativa mediante escrito dirixido á
presidencia da xunta electoral, facendo constar a dirección de correo electrónico a
efectos das notificacións das resolucións das reclamacións.
En canto aos prazos para a presentación dos recursos, así como os de resolución da
xunta electoral, serán, segundo dispón o art. 32.4. do Regulamento Electoral, os
fixados neste regulamento electoral, e respectaranse en todo caso os establecidos no
Decreto que regula este proceso electoral si se estableceran outros distintos.
O enderezo de correo electrónico da Xunta Electoral é xuntaelectoral@rugby.gal.
O prazo de recusación da Xunta Electoral é de 3 días hábiles a partir da publicación
desta convocatoria.

COMISIÓN XESTORA
Con esta data queda constituída a Comisión Xestora da F. G. R., segundo establécese
no artigo 11.2. do Regulamento Electoral 2022.
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A composición da Comisión Xestora da Federación Galega de Rugby, que estará
formada por 8 membros máis unha Presidencia, será a seguinte:

-

4 membros elixidos pola Comisión Delegada:

-

D. Avelino Roca Rábade (representando ao Estamento de Deportistas).

-

D. Tirso López Lozano (representando ao Estamento de Árbitros).

-

D. Rogelio Sabio Barreiro (representando ao Estamento de Ádestradores).

-

Club Rugby Arquitectura Técnica (representando ao Estamento de Entidades
Deportivas).

-

4 membros designados pola xunta directiva antes da súa disolución entre os
que se deberán incluir as persoas que exercen as funcións de Secretaría e
Tesourería da federación:

-

D. Francisco Javier Fernández Rozas (secretario da FGR)

-

D. Antonio Saiz Vaamonde (tesoureiro da FGR)

-

Dona Rocío García Eiras

-

Don Xosé María Ramberde Irimia

-

A Presidencia da Comisión Xestora corresponderá a quen presida a Federación
Galega de Rugby ou, cando cese en dita condición cando finalice o seu
mandato, cando renuncie ao posto, ou cando presente a candidatura a persoa
integrante da asemblea ou á presidencia da Federación, quen sexa elixida para
tal función por e entre as persoas que integren a Comisión Xestora.

-

Presidente da Comisión Xestora: José Ignacio Cociña Iglesias.

A Coruña, 3 de xuño de 2022.

Asdo. José Ignacio Cociña Iglesias
Presidente da Federación Galega de Rugby
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