
          FEDERACION COLOMBOFILA GALEGA                           
       Plaza de León, nº 1-1º D                           
       15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
       Tfno. 605.115.366                              
       E.Mail: Secretariafcgalega@gmail.com                                 
                 
 

1 
 

ACTA Nº 1 
XUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

 
 
 
 En Santiago de Compostela, sede da Federación Colombófila Galega, reúnese o día 15 
de Xullo de 2022 ás Vinte horas e cinco minutos a Xunta Electoral Federativa, coa asistencia 
dos seus membros Sres.: José M. Coto Varela (Presidente),  Juan M. Alló Puñal (Vogal)  e 
Daniel Rodríguez Dopazo que actúa como Secretario. 
 
 O obxecto desta reunión é proceder á proclamación definitiva dos Censos Electorais, 
unha vez rematado o prazo de presentación de reclamacións ao mesmo. 
 
 O Sr. Secretario pon en coñecemento desta Xunta Electoral que non se presentaron 
reclamacións aos censos provisionais. 
 
 Así mesmo recibirónse por parte de D. Benigno Conde Lago, D. Gerardo Martinez 
Area e D. David Rodríguez Romero as solicitudes de optar polo estamento de Xuíces, e por 
parte de D. Marco A. Valladares Otero, D. Manuel Vilaboa Almeida e D. Rafael Piñeiro 
Rodríguez as solicitudes de optar polo estamento de Deportistas, xa que etaban inscritos nos 
estamentos de Deportistas e Xuices. 
 
 Por último, e seguindo os criterios establecidos no Regulamento Electoral no seu 
artigo 6, punto 3, serán eliminados do censo provisional de Deportistas aqueles socios que 
estean incluidos tamén no censo de Xuíces, pasando a formar parte do censo definitivo de 
Xuíces e serán eliminados do censo provisional de Xuices aqueles socios que estean incluidos 
tamén no censo de Deportistas, pasando a formar parte do censo definitivo de Deportistas. 
  
 Polo anteriormente exposto, esta Xunta Electoral procede á aprobación e 
proclamación dos Censos Electorais definitivos, quedando os mesmos segundo reflíctense 
en arquivos anexos. 
 
 
 Sen máis asuntos que tratar,  levántase a sesión sendo as vinte horas e corenta e cinco 
minutos do dia da data 
 
 
PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORAL                                SECRETARIO DA XUNTA LECTORAL 
 
 
 
 
Asdo.: José M. Coto Varela                                            Asdo.: Daniel Rodríguez Dopazo 


