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RESOLUCIÓN DA XUNTA DIRECTIVA ÁS ACLARACIÓNS, RECTIFICACIÓNS 

OU RECLAMACIÓNS FEITAS AO CENSO INICIAL 

 

O pasado día 28 de febreiro, como dispón a lexislación vixente, a Federación Galega de Orientación 

publica o Censo Inicial Electoral 2022. Ábrese así, con esa data,  un prazo de 14 días hábiles ós efectos 

de que as posibles persoas electoras poidan presentar aclaracións, rectificacións ou reclamacións, 

mediante escrito remitido á xunta directiva. 

 

Nese prazo recíbense as seguintes aclaracións, rectificacións ou reclamacións: 

1. Pablo Aller: “por intermedio del presente correo electrónico solicito la enmienda de mis datos que 

figuran en el censo electoral, tanto en el estamento de deportistas como en el de jueces. Los datos que 

no son correctos son la dirección y el correo electrónico, los datos correctos son los siguientes:…” 

 

2. Club Gallaecia Raid: “Revisando os datos censais do noso clube, é necesario modificar o enderezo 

social: Praza da ría 2, 3ºA C.P. 15174 Fonteculler, Culleredo.(…)  Temos unha dubida con respecto o 

censo de xuíces, xa que este ano no club desenvolvemos esta función, tres socios que en anos anteriores 

non o éramos, e non estamos incluídos no censo: (Claudia Oreiro Chapela, Ivan Somoza Argibay e 

Carlos Salvador Rodríguez). Así mesmo tampouco esta incluída no censo unha socia nova, que é Victoria 

Lopez Permuy, que xa viña exercendo as funcións de xuíz en anos anteriores no club Brigantia.” 

 

3. Club VIGOrienta: “Desde el club VIGOrienta hemos detectado numerosos errores en el estamento de 

jueces, tanto de personas que no han ejercido en los últimos 2 años como de las que no lo han hecho en 

ningún momento. Hay incluso jueces que lo van a hacer por primera vez este año que están incluidos, sin 

embargo no están todos, como es el caso de Maikel Rodríguez o de José Cabaleiro, por poner un 

ejemplo. Por lo que a nuestro parecer, deberían estar todos o ninguno.”   

 

 

Finalizado o prazo de presentación de aclaracións, rectificacións ou reclamacións  a Xunta Directiva 

RESOLVE: 

1. Non modificar os datos do censo por cumprir co que sinala o artigo 11.2.a) do DECRETO 16/2018 de 

15 de febreiro modificado polo DECRETO 171/2021 do 23 de decembro: “No caso das persoas 

deportistas e técnicas, o enderezo e o correo electrónico para estes efectos será o do seu club…”  

 

2. Modificar a dirección postal do club. Non modificar a situación de Victoria López Permuy por 

considerar que aparece da maneira axeitada no censo de xuíces/árbitros. Incluír no censo de 

xuíces/árbitros a Claudia Oreiro Chapela, Ivan Somoza Argibay e Carlos Salvador Rodríguez por 

considerar que compren cos requisitos esixidos.  

 

3. Modificar os censos de xuíces e técnicos: 

- En primeiro lugar nomeándoos como xuíces/árbitros e técnicos/adestradores para evitar confusións. 
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-E en segundo lugar incorporando ao censo de xuíces/árbitros todos aqueles xuíces controladores e 

técnicos de cronometraxe actualmente en activo, sen necesidade de ter dous anos de antigüidade como 

xuíces/árbitros, e sen necesidade de ter participado en competición oficial en ao menos dúas tempadas 

das catro anteriores ao ano da convocatoria das eleccións, pero sí con licenza federativa nos dous 

últimos anos. E incorporando ao censo de técnicos/adestradores todos aqueles adestradores actualmente 

en activo, sen necesidade de ter dous anos de antigüidade como técnicos/adestradores, pero sí con 

licenza federativa nos dous últimos anos. 

 

4. De oficio, a Xunta Directiva, incorpora aos censos de deportistas e xuíces/árbitros a Candela Puime 

López, que renovou a súa licenza federativa para a tempada en curso despois de publicado o censo 

inicial e cumpre, así, cos requisitos esixidos para formar parte dos nomeados censos. Do mesmo xeito 

incorpóranse ao censo de xuíces/árbitros os técnicos de cronometraxe especialistas nos sistemas 

AUTODOWNLOAD e SI TIMING que non se tiveran en conta na primeira publicación. 
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