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CIRCULAR 13/2018-19 

CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 

 
Santiago de Compostela, 14 de abril de 2019 

 
 
En cumprimento do artigo 22.a) dos Estatutos da Federación Galega de Tiro con Arco, o 
Presidente,  
 

CONVOCA  
 

Asemblea Xeral Ordinaria  
 
DÍA: 27de abril de 2019 
HORA: 9:00h. En 1ª convocatoria  

9:30 h. En 2ª convocatoria 
 
LUGAR: Escola Galega de Administración Pública (EGAP) 
Rúa de Madrid, 2. 15707 Santiago de Compostela. A Coruña 
 
Co seguinte orde do día:  
1. Lectura e aprobación da Acta da última Asemblea, se procede, coa la modificación do 
punto 8 a petición do Club Boa Vila. 

2. Novo nomeamento na xunta directiva. 

3. Presentación e aprobación das contas anuais do ano 2018. 

4. Presentación e aprobación da modificación do presuposto económico para o ano 2019. 

5. Calendario deportivo da tempada 2019-2020 e proposta de sedes, se é posible. 

6. Informe do presidente. 

7. Autorización aos técnicos de ámbito autonómico para que certifiquen as condicións 
mínimas para a práctica do tiro con arco dos deportistas. 

8. Aprobación da asemblea para que o presidente represente á Fgta no xulgado do social 
nº 6 ante a demanda nº 0000014/2019 de despido nulo presentada por parte dunha 
traballadora da Fgta. 

9. Proposta para unificar as categorías con poucos participantes. 

10. Rogos e preguntas. 
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As propostas que formulen os membros da Asemblea deberán recibirse na secretaría da Fgta 

antes do 21 de abril ás 23.59 h., para su remisión ao resto dos asembleístas. Poderanse remitir 

a través do correo electrónico secretaria@fgta.es. 

Darase unha breve explicación das contas anuais na asemblea. Se algún asembleísta quere 

coñecer algún concepto en concreto de ditas contas deberá remitilo á secretaría da Fgta antes 

do 21 de abril e se contestará na propia Asemblea. 

NOTA: Recordase que para poder exercitar o dereito a formar parte da Asemblea e, polo tanto 

asistir con voz e voto, é necesario estar en posesión da licenza federativa no ano en curso 

(tanto os clubs como as persoas físicas) e en caso dos clubs, de non asistir o presidente, poderá 

asistir persoa autorizada polo propio club, presentando escrito da autorización. 

A asemblea será aberta para calquera federado, sen voz y sen voto, que acredite a súa 

pertenza á Fgta e que teña a licenza deportiva en vigor da tempada 2018/2019. Estes 

federados estarán en calidade de oíntes unicamente. 

A asemblea finalizará ás 13.30 coincidindo co peche das instalacións públicas. 

 

O presidente da Fgta 

 

 

Iñaki Fariña Muradás 
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