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ACTA Nº 10 
XUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

 
 En Santiago de Compostela, sede da Federación Colombófila Galega, sendo as 
Dezanove horas e quince minutos do día 07 de Novembro de 2022, reunidos D. JOSÉ M. 
COTO VARELA, na sua calidade de Presidente da Xunta Electoral, D. JUAN M. ALLÓ 
PUÑAL, como vogal da Xunta Electoral e D. JUAN A. INSUA PÉREZ como Secretario da 
Xunta Electoral, 
 
Aberta a sesión, constituíndose en reunión oficial da Xunta Electoral de acordo co 
previsto no Regulamento Electoral da FCG os reunidos tras debate e deliberación 
sobre os asuntos que constan na orden do día establecido conforme ás disposicións do 
calendario electoral, optan por unanimidade, os seguintes 

ACORDOS 
 
 
PRIMEIRO.- PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE PRESIDENTE ELECTO DA  FCG. 
  
Unha vez realizada a reunión da nova Asemblea Xeral Extraordinaria desta Federación 
o pasado día 5 de Novembro con motivo de proceder á constitución da nova Asemblea 
Xeral desta Federación, en cumplimento do artigo 24 punto 6 do Regulamento 
Electoral, non procede realizar votación algunha xa que solo hai unha candidatura 
presentada, polo que esta Xunta Electoral proclama, provisionalmente, Presidente da 
Federación Colombófila Galega a: 
 
SR. D. ENRIQUE FREIRE SOBRAL. 
 
 
SEGUNDO.- PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE MEMBROS DA COMISIÓN 
DELEGADA DA  FCG. 
 
Segundo o establecido no Artigo 25 punto 2, a designación por parte do novo 
presidente dos tres membros que formaran parte da Comisión Delegada serían os 
seguintes: D. David Rodríguez Romero, D. Manuel Vilaboa Almeida e D. Carlos García 
Balboa. 
 
Polo Estamento de Clubes, tampouco foi necesario realizar votacións, de acordo co 
previsto no artigo 25 apartado 3 do vixente Regulamento Electoral, cando o número de 
candidatos presentados para un determinado estamento non excedese dos postos que 
haxan de cubrise serán proclamados automáticamente, sen necesidade de votación, 



       FEDERACION COLOMBOFILA GALEGA                           
              Plaza de León, nº 1-1º D                           
               15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
               Tfno.: 605.115.366                              
               E.Mail: Secretariafcgalega@gmail.com 
               Web: federacioncolumbofilagalega.com                                 
                 
 
 
quedando proclamados provisionalmente como membros da Comisión Delega polo 
citado Estamento: 
 
D. CARLOS BUDIÑO PEREIRA (C.C.Mensajeras de Cambre) 
D. JAVIER FERNÁNDEZ PENA (C.C.Terracha) 
D. FRANCISCO J. LAGOA FERNANDEZ (C.C.Mensaxeiras de Narón) 
D. DAVID RODRÍGUEZ ROMERO (C.C.Palomas Mensajeras de Vigo) 
D. CARLOS GARCÍA BALBOA (C.C.Pombas do Salnés) 
 
 
Polo Estamento de Deportistas, tampouco foi necesario realizar votacións, de acordo 
co previsto no artigo 25 apartado 3 do vixente Regulamento Electoral, cando o número 
de candidatos presentados para un determinado estamento non excedese dos postos 
que haxan de cubrise serán proclamados automáticamente, sen necesidade de 
votación, quedando proclamados provisionalmente como membros da Comisión 
Delega polo citado Estamento: 
 
D. JULIO GONZALEZ IGLESIAS 
D. RAFAEL PIÑEIRO RODRÍGUEZ 
D. MANUEL VILABOA ALMEIDA 
 
 
Polo Estamento de Xuices, tampouco foi necesario realizar votacións, de acordo co 
previsto no artigo 25 apartado 3 do vixente Regulamento Electoral, cando o número de 
candidatos presentados para un determinado estamento non excedese dos postos que 
haxan de cubrise serán proclamados automáticamente, sen necesidade de votación, 
quedando proclamados provisionalmente como membros da Comisión Delega polo 
citado Estamento: 
 
D. PEDRO BECERRA GONZALEZ 
 
 
 
TERCERO.- NOTIFICACIÓN DOS ACORDOS AOS INTERESADOS E PUBLICIDADE 
DOS ACORDOS. 
 

Notifiquese os acordos adoptados aos interesados por medio dos servicios 
administrativos de FCG, coa indicación de que frente aos actos e acordos da Xunta 
Electoral de FCG poderá interpoñer recurso ante o Comité Galego de Xustiza Deportiva 
no prazo de tres días hábiles conforme o artigo 33 Apartado 3 do Regulamento 
Electoral. 
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Todo iso sen prexuízo de que os interesados utilicen calquera outro recurso que 
estime pertinente. 

 
Procédase á publicación dos presentes acordos no taboleiro de anuncios da FCG, 

así como na web da FCG sección procesos electorais. En todo caso será de aplicación o 
previsto na L.Ou. 3/2018 do 5 de decembro de Protección de Datos Persoais e garantía 
dos dereitos dixitais. 

 
A publicación dos presentes acordos ten coma exclusiva finalidade a de garantir 

a transparencia do proceso electoral 
 

Redactada e lida aos asistentes a presente acta, apróbase por unanimidade pola 
propia Xunta que adoptou os acordos, ao final da reunión e o mesmo día, o que 
certifico como secretario da Xunta Electoral co V°B° do Presidente en proba de 
conformidade. 

 
 
Sen máis temas que tratar levantouse a sesión ás Dezasete horas e cincuenta e 

cinco minutos. 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE DA XUNTA ELECTORAL                  SECRETARIO DA XUNTA LECTORAL 
 
 
 
 
 
 
Asdo.: José M. Coto Varela                                        Asdo.: Juan A. Insua Pérez 


