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ACTA Nº 9 
XUNTA ELECTORAL FEDERATIVA 

 
 En Santiago de Compostela, sede da Federación Colombófila Galega, sendo as 
Dezanove horas e corenta e cinco minutos do día 31 de Outubro 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 DEFINITIVA DE CANDIDATURAS Á PRESIDENCIA 
DA FCG. 
  
Unha vez pechado o segundo prazo de presentación de candidaturas á presidencia da 
Federación, habendose acordado na reunión do día 14 de Outubro a admisión 
provisional da candidatura que se cita na mesma e non constando reclamación algunha 
contra a mesma, acordase, conforme ao disposto no artigo 21 do Regulamento 
Electoral, proclamar definitivamente a candidatura presentada por: 
 
 SR. D. ENRIQUE FREIRE SOBRAL con DNI 76789464-P (presentando 
candidatura acompañada de 3 avales) 
 
 
 
SEGUNDO.- 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 vinte horas e cinco minutos. 

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


