
 
      

Procedemento electoral
Elección Comisión Executiva Sindicato de 
Empregados Públicos de Galicia (SEPGA)

Coa  finalidade  de  que  calquera  das  persoas  afiliadas  poida  presentar  unha 
candidatura, A continuación descríbense as condicións para poder exercer o dereito 
de sufraxio activo e pasivo, así como o proceso que se seguirá:

Primeiro.- Requisitos

Calquera persoa afiliada ao SEPGA poderá promover unha candidatura. Así mesmo, 
para iso todas as persoas que integren a dita candidatura deberán estar afiliadas.

Segundo.- Candidaturas

Para ser admitida unha candidatura, terá que estar conformada por un mínimo de 5 
e un máximo de 10 persoas, consonte ao artigo 23 dos estatutos do SEPGA. 

O  escrito  virá  cos  datos  de  identificación  (nome  e  DNI)  das  persoas  que  a 
conforman e os postos que ocuparían de seren elixidos e estará asinada por unha 
persoa que exercerá de representante/voceira da dita candidatura.

Terceiro.- Lugar e prazo de presentación

As candidaturas enviaranse á Comisión Executiva Provisional do SEPGA, a través do 
seguinte enderezo de correo electrónico: sindicato-sepga@xunta.gal

O prazo para a presentación de candidaturas finalizará 10 días naturais despois da 
convocatoria, o 23 de maio de 2022, ás 24.00 h.
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As candidaturas presentarase a través do modelo establecido para o efecto que se 
achega con este documento.

Cuarto.- Causas de inelexibilidade

- Formar parte dos órganos de dirección doutra organización sindical ou partido 
político.

- Estar inhabilitado ou suspendido con carácter firme para o exercicio da función 
pública.

Quinto.- Publicidade das candidaturas

Dentro das 24 horas seguintes á finalización do prazo (24 de maio) de presentación 
de candidaturas informarase das mesmas a todas as persoas afiliadas. 

Abrirase  un  prazo  de  48  horas  para  realizar  alegacións  (25  e  26  de  maio)  ás 
candidaturas que deberán ser resoltas nun prazo de 48 horas dende a finalización 
daquel (27 e 28 de maio).

Posteriormente anunciarase a proclamación definitiva de candidaturas que poderán 
solicitar  o  voto  ás  persoas  afiliadas.  Igualmente,  darase  traslado dos  programas 
presentados polas candidaturas que, no seu caso, se acheguen.

Sexto.- Candidatura única

No caso de que só se presente unha candidatura que cumpra os requisitos mínimos 
previstos  no  artigo  23  dos  estatutos,  procederase  ao  seu  nomeamento,  sen 
necesidade de votación posterior.

Sétimo.- Sistema de votación

O voto será segredo. Para estes efectos, facilitaranse papeletas nas que figurarán os 
nomes  das  candidaturas  presentadas,  podéndose  marcar  unha  única  destas 
candidaturas.
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O  sistema  de  voto  será  o  sistema  tradicional  de  urna.  O  período  de  votación 
abranguerá unha hora antes á de inicio da Asemblea xeral en primeira convocatoria. 
O  escrutinio  realizarase  inmediatamente  despois  do  peche  da  urna  para  ter 
coñecemento da candidatura electa antes do inicio real da Asemblea.

Para poder votar, cada persoa deberá identificarse por un medio válido en dereito:  
DNI, pasaporte, tarxeta de persoal funcionario ou carné de conducir.

Admítese  un único voto  delegado por  persoa asistente  á  asemblea.  Para poder 
exercer o voto delegado, deberá acreditarse de forma fidedigna a delegación do 
voto. Para estes efectos, admítese a copia do DNI da persoa que delega, xunto coa 
autorización debidamente asinada na que conste o nome, apelidos e DNI da persoa 
en quen delega. Esta documentación deberá presentarse antes de exercer o dereito 
ao voto.

Con  carácter  previo  ao  comezo  da  votación  solicitaranse,  entre  as  persoas  que 
asistan á asemblea, tres persoas para formar a mesa electoral (presidencia, vogalía e 
secretaría),  a quen a Comisión Executiva Provisional  facilitará un modelo de acta 
electoral. 

No caso de que non se presenten persoas suficientes,  a mesa completarase con 
persoas da dita Comisión.

A Mesa será o órgano competente para o reconto de votos e a proclamación da 
candidatura elixida.

Para o reconto,  a Mesa só admitirá os votos validamente emitidos. Declararanse 
nulos  e  non  se  admitirán  aqueles  votos  que  presenten  emendas  ou  riscos. 
Tampouco se admitirán votos que conteñan máis dunha candidatura marcada. 
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Oitavo.- Presentación da candidatura electa

A  candidatura  electa  disporá  dun  máximo  de  30  minutos  para  comunicar  á 
Asemblea aqueles aspectos daquela que considere máis oportunos (persoas que a 
integran, o seu proxecto de organización, programa, ...).
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Modelo de presentación de candidatura
 
Eleccións á Comisión Executiva do Sindicato de Empregados Públicos de Galicia 
(SEPGA)
 

Persoas que integran a candidatura (nome, apelidos, DNI e sinatura da persoa 
representante):

 

- Presidencia:

- Vicepresidencia:

- Secretaría:

- Vogalías (mínimo 2, máximo 7)

 

Vogalía 1 (asuntos administrativos)__________________________________________

Vogalía 2 (asuntos económicos)_____________________________________________

Vogalía 3_______________________________________________________________

Vogalía 4_______________________________________________________________

Vogalía 5_______________________________________________________________

Vogalía 6_______________________________________________________________

Vogalía 7_______________________________________________________________

Sinatura da persoa representante/voceira
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