
PROCEDEMENTO
Aprobación dunha modificación do calendario electoral para a elección a membros 
da Asemblea Xeral, Presidente e Comisión Delegada da Federación Galega de Tiro 
Olímpico. Proceso electoral 2022-2025.

ANTECEDENTES

Primeiro. O 6 de xuño de 2022, a Secretaría Xeral para o Deporte aprobou, mediante 
resolución,  o regulamento electoral para a elección a membros da Asemblea Xeral, 
Presidente  e  Comisión  Delegada  da  Federación  Galega  de  Tiro  Olímpico  e  o 
calendario electoral, aprobados pola Asemblea Xeral Extraordinaria do 30 de abril 
de 2022 e emendado pola Xunta directiva da Federación o 3 de xuño

Segundo. A xornada electoral terá lugar o 24 de setembro de 2022, e o fin do prazo 
para a emisión do voto por correo é o de 6 días antes da dita data, isto é, o 16 de 
setembro.
Terceiro.  Esta Secretaría recibiu escrito o 15 de setembro de 2022 onde a xunta 
electoral solicita a ampliación da emisión do voto por correspondencia posto que os 
electores que o solicitaron aínda non teñen recibido as correspondentes papeletas 
por diversas circunstancias de índole organizativa.
Cuarto. Os votantes non poden exercer o seu dereito de sufraxio de xeito seguro, 
garantindo a  recepción  do  voto  en  tempo e  forma para ser  escrutado  na mesa 
electoral  do  voto  por  correo,  fixada  no  calendario  un  día  despois  da  xornada 
electoral.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

1. A Disposición derradeira primeira do Decreto 16/2018 de 15 de febreiro de 2018 
polo que se establecen as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos 
electorais  que deben rexer  a realización  dos  procesos electorais  nas federacións 
deportivas  galegas  faculta  á  Secretaria  Xeral  para  o  Deporte  para  adoptar  os 
acordos e ditar as resolucións precisas para a aplicación deste decreto.

2. O artigo 17.4. de dito Decreto establece que é a Secretaría Xeral para o Deporte a 
competente para a aprobación definitiva do calendario electoral.

3.  Un  dos  principios  inspiradores  dos  procesos  electorais  é  facilitar  e  lograr  a 
máxima participación no proceso de todos os electores e elixibles.  Principio que 
inspira a redacción das disposicións reguladoras do voto por correspondencia, e para 
o que é imprescindible que os electores non vexan obstaculizado o seu dereito por 
cuestións materiais de índole organizativa.
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4.  A  resolución  aprobatoria  do  regulamento  electoral,  ou  das  posteriores 
modificacións  do  mesmo,  pola  Secretaría  Xeral  para  o  Deporte  esgotará  a  vía 
administrativa  e  unicamente  poderá  ser  obxecto  de  recurso  contencioso 
administrativo. 

De conformidade con todo o indicado, esta Secretaria Xeral

Resolve: 

1.-Aprobar  a  modificación  do  calendario  electoral  da  Federación  Galega  de  Tiro 
Olímpico,  ampliando  o  prazo  de  emisión  de  voto  por  correo  ata  o  23  de 
setembro. A xornada electoral mantén a súa data, 24 de setembro de 2022.

2.- Atrasar   a  data   da  constitución  da  mesa  electoral  do  voto  por 
correspondencia ao 4 de outubro de 2022 e, en consecuencia, atrasar os prazos 
subseguintes. 

2.- Ordenar á xunta electoral e á Comisión Xestora da Federación Galega de Tiro 
Olímpico difundir a presente resolución e, en todo caso, publicala na páxina web da 
federación na sección de procesos electorais e no taboleiro de anuncios da sede 
federativa.

3.-  Ordenar  á  xunta  electoral  o  envío  urxente  a  esta  Secretaría  dun  calendario 
actualizado coas ditas modificacións, para o seu selado.

A presente resolución notificarase á interesada, facéndolle saber que esgota a vía 
administrativa  e  que  contra  a  mesma  poderá  interpoñerse  recurso  contencioso 
administrativo perante a sola do contencioso administrativo do Tribunal Superior de 
Xustiza  de  Galicia,  no  prazo  de  dous  meses  a  partir  do  día  seguinte  o  da  súa 
notificación,  consonte ao disposto no artigo 46 da Lei  29 /1998,  do 13 de xullo, 
reguladora  da  xurisdición  contenciosa  administrativa,  sen  prexuízo  de  que  os 
interesados poidan exercitar calquera outro que estimen pertinente.

Santiago de Compostela,
O secretario xeral para o Deporte.
José Ramón Lete Lasa

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA
DE PRESIDENCIA XUSTIZA E DEPORTES
Rúa Madrid, 2-4, 2º andar. 15781 Santiago de Compostela

C
VE

: 6
0O

fe
0D

oc
En

0
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=60Ofe0DocEn0

		2022-09-15T14:15:55+0200
	LETE LASA, JOSE RAMON




