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CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS Á PRESIDENCIA DA 

AGRUPACIÓN DEPORTIVO NATURAL DE RIBADAVIA 

Ribadavia, 13 de Febreiro de 2023 

 

D. Gabriel Fernández Vázquez, presidente da Xunta Electoral para ás Eleccións á Presidencia da 

Agrupación Deportivo Natural de Ribadavia, comunícalle que na Asemblea Xeral Ordinaria de 

socios celebrada onte 12 de febreiro de 2023, aprobouse a convocatoria de Eleccións a 

Presidencia por estar próximo a finalizar o período de 4 anos dende a anterior elección e 

procedeuse a elexir aos membros da Xunta Electoral, órgano que será o responsable da xestión e 

control do proceso. O proceso de eleccións rexirase polo establecido nos Estatutos do clube e 

polo acordado pola Asemblea Xeral.  

 

O calendario electoral aprobado é o seguinte: 

13 de Febreiro: Convocatoria de Eleccións. Publicación e envío aos soci@s da convocatoria, 

calendario e censo electoral provisional.  

14 de Febreiro: Inicio do plazo de reclamacións ao censo provisional.  

18 de Febreiro: Fin do plazo de reclamacións ao censo provisional. 

20 de Febreiro: Publicación das resolucións sobre as reclamacións ao censo provisional e 

publicación do censo definitivo.  

21 de Febreiro: Inicio do plazo de presentación de candidaturas a presidente. Convocatoria da 

Asemblea Xeral Extraordinaria para a elección de presidente. 

25 de Febreiro: Fin do plazo de presentación de candidaturas a presidente.  

27 de Febreiro: Proclamcación provisional de candidaturas a presidente. Inicio do prazo de 

reclamación contra as candidaturas a presidente. 

2 de Marzo: Fin do plazo de reclamación ás candidaturas a presidente.  

3 de Marzo: Publicación das resolucións sobre as reclamacións ás candidaturas á presidente. 

Proclamación definitiva de candidaturas a presidente. 

4 de Marzo: Asemblea Xeral Extraordinaria para a elección de presidente. 

 

A Xunta Electoral está composta polos seguintes membros: 

Presidente: Gabriel Fernández Vázquez 

Secretario: Francisco Rodríguez Bejarano 

Vogal: Jose Ramón Villar Ribeiro 
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A Xunta Electoral é o organismo competente para calquera cuestión relacionada co proceso 

electoral. O presidente e xunta directiva exercerán os seus cometidos en funcións ata a elección 

de novo presidente. Así memso adxúntase a esta convocatoria o censo electoral provisional. 

 

 

 

 

O Presidente da Xunta Electoral 
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