ACTA Nº 35 DE LA JEF DE LA FEDERACIÓN DE TAEKWONDO DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
20 de junio de 2019
Antecedentes de hecho
El pasado 12 de junio de proclamó por parte de esta JEF, la candidatura ganadora en las elecciones
del pasado 8 de junio de 2019 celebradas en Valencia.
En el periodo de reclamaciones ante la JEF, no se produjo ninguna alegación, comunicando en el
acta 34 del 12 de junio del 2019 dicho suceso y dando traslado que dicha resolución podía ser
impugnada ante el TD.
Pasados los días de impugnación y resolución ante la entidad superior a la JEF y no teniendo
constancia de que se haya producido ninguna reclamación, esta JEF debe proceder a proclamar al
nuevo presidente en el día de hoy tal como se indica en el calendario electoral de la FTCV.

LEGISLACIÓN APLICABLE
-Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
ORDRE 20/2018, de 16 de maig, de la Conselleria d’Edu- cació, Investigació, Cultura i Esport, per
la qual es regu- len els processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat
Valenciana. [2018/4904]
Article 31. Proclamació de la candidatura electa
1. Concloses les eleccions i una vegada s’haja proclamat definiti- vament el nou president o presidenta i
junta directiva, la persona que ocupava la presidència anteriorment serà cessada en el càrrec, haurà de
posar a disposició del seu successor o successora, en el termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar de la
proclamació definitiva, tota la docu- mentació relativa a la federació, i s’estendrà acta del que s’entrega,
que haurà de ser firmada pel president o presidenta entrant i el president o presidenta que deixa el càrrec, i
es remetrà, en el termini de tres dies, còpia de l’acta a l’òrgan competent en matèria d’esport.
2. La documentació que s’haja d’entregar constarà, com a mínim, dels comptes anuals dels últims quatre
anys, els contractes de qualsevol tipus subscrits per la federació en els últims quatre anys, la relació de
comptes bancaris i els seus extractes i el llibre d’actes de la federació, així com qualsevol altra
documentació que exigisca la normativa apli- cable.
3. Després de la seua proclamació definitiva, el president o presi- denta haurà de realitzar l’assignació de
càrrecs de la junta directiva en el termini màxim de 10 dies. Una vegada realitzada l’assignació de càr- recs,
la persona que ocupa la presidència haurà de comunicar, en el ter- mini de tres dies, la composició de la
junta directiva a l’òrgan competent en matèria d’esport.

En els càrrecs de la junta directiva haurà d’haver-hi almenys una vicepresidència, una secretaria de la junta
directiva i un vocal per cada una de les modalitats o especialitats reconegudes per la federació, i es
respectarà el nombre màxim d’integrants de la junta directiva.
La presidència serà substituïda, en els casos previstos, per la vice- presidència que siga assembleista, per
l’ordre de les vicepresidències, si és el cas, o, si hi manca, per qualsevol integrant de la junta directiva que
tinga la condició d’assembleista, per l’ordre que figure en la composició de la junta directiva inscrita en el
Registre d’Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
4. Una vegada s’haja proclamat, el president o presidenta tindrà la condició de membre nat de l’assemblea
general durant el període del seu mandat. Si la persona elegida per a ocupar la presidència de la federació
ocupa la presidència d’una entitat esportiva, i atesa la incom- patibilitat d’ambdós càrrecs, haurà de dimitir
de la presidència de l’en- titat esportiva en el termini màxim de 10 dies. En aquest cas, l’entitat esportiva no
tindrà mandat imperatiu respecte de la persona que ocupe la presidència de la federació. L’entitat esportiva
no podrà nomenar, en aquest mandat, una altra persona representant en l’assemblea general.

- Reglamento Electoral de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana.
-Acta nº 27 en la que se aprueba el Calendario Electoral para elegir a la persona que
presidirá la FTCV.
RESUELVE
Una vez expuestos los motivos y la legislación aplicable, esta Junta Electoral Federativa
de la Federación de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, procede a PROCLAMAR
DE FORMA DEFINITIVA COMO PRESIDENTE DE ESTA FEDERACIÓN A, Don Guillermo
Gijón Segrelles.
Firmado en Ontinyent a 20 de junio de 2019

