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ACTA DA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA e
EXTRAORDINARIA DA F.G.P. 16/01/2016
Na cidade de Boiro sendo as 15,35 horas do día dezaseis de xaneiro de dous mil dezaseis,
reunidos @s señor@s sinalados o comezo da presente acta para celebrar Asamblea Xeral
Ordinaria e Extraordinaria da Federación Galega de Piragüismo, todos eles convocados polo Sr.
Presidente da Federación Galega de Piragüismo, nas instalacións da Casa de Cultura de Boiro,
tomando os seguintes acordos:
ASISTENTES:
PRESIDENTE: D. José Alfredo Bea García.
ESTAMENTO DE CLUBS:
Club Piragüismo Vilaboa: Don José Enrique Acuña Blanco.
Club Piragüismo As Torres-Romaría Vikinga: D. Marcos Lorenzo Cerqueira.
CMDC Breogán do Grove: D. Félix J. Lamas Gondar.
Club de Mar Ría de Aldán: D. Elías Ríal Martínez.
Club Fluvial Allariz: D. José Manuel Fernández Ortega.
Club Ría de Betanzos: D. Xosé Francisco Vales Fernández.
Club Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra: Raquel Rodríguez Rodríguez.
Club Fluvial Avión: D. Pedro Andrés García.
Club Fluvial O Barco: D. Jesús Rodríguez Leon.
Club Grupo Xuvenil: D. Ernesto Gancedo Herreras.
Club Náutico O Muiño: D. José Manuel Vazquez Navia.
Club Naval de Pontevedra: D. Carlos Paz Sánchez.
Club Piragüismo Penedo: D. Juan José Rincón Soliño.
Club Piragüismo Ciudad de Lugo: Dona María Teresa Estevez.
Club Piragüismo Riaz Baixas-Náutico Boiro: D. José Luis Ourille Vázquez.
Club Piragüismo Rio Verdugo: D. Manuel Garcia Miñán.
Club Miño – Teixugos: D. Pablo Pousa Ortega.
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Club Kayak Tudense: D. Serafín Piña Silva.
Club Náutico Pontecesures: D. Angel Barreiro Barreiro.
Club Tea de Mondariz Balneario: D. Manuel Alfonso Freiria Pérez.
Club Náutico Rodeira de Cangas: D. Juan Carlos Rodríguez LLanos.
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS:
D. Diego Piña Estévez.
Dona Jessica Moledo Rial.
D. Jorge Dieguez Touceda.
Dona Mª Cruz Seco Pérez.
ESTAMENTO DE ÁRBITROS:
D. José Manuel Paraje Martinez.
D. Antonio Romero Vila.
D. Enrique Míguez Gomez.
ESTAMENTO DE TÉCNICOS:
D. Antonio Polo Campello.
D. Diego González Vicente.
D. Juan José Costal Filgueira.
D. Luis A. Busto Castaño.
D. Martín Carballo Méndez.
OUTROS ASISTENTES (con voz, pero sin voto)
D. Francisco J. González Vicente (Vicepresidente 1º da F.G.P.).
D. Marcos Cid Pérez (Tesoreiro da F.G.P.).
D. Rubén Tobio Eiras (Membro da Xunta Directiva-Responsable de Prensa)
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Iniciase a asamblea coa presencia de vinte e sete membr@s mailo Presidente da FGP. O
longo da asamblea foron incorporandose membr@s da mesma ata acadar o número de
trinta e catro (incluido o Presidente).

1º LECTURA E APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS ANTERIORES.
Presentanse a acta da asamblea anterior, non presentadose ningunha alegación a redacción da
mesma. Posta a votación, aprobase con 24 votos a favor e 1 abstención.
 Despois do punto 1 da orde do día da asamblea, o presidente, José Alfredo Bea García
abandoa a sala para que se traten os puntos 2 e 3, deixando a dirección da Asamblea
en mans do Vicepresidente 1º da Federación Galega de Piragüismo, D. Francisco J.
González Vicente.
2º PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO ARTIGO 35 DOS ESTATUTOS DA FEDERACIÓN GALEGA
DE PIRAGÜISMO.
O Vicepresidente 1º, Francisco J. González Vicente pasa a explicar a seguinte proposta:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO ARTIGO 35 DOS ESTATUTOS DA FEDERACIÓN GALEGA DE
PIRAGÜISMO
Redación actual: “Artigo 35. O Presidente da Federación Galega de Piragüismo será nomeado
de acordó coas normas vixentes dos presentes Estatutos, sen que estea remunerado na súa
función como tal, en tanto que cargo honorífico”.
Redación que se propón: “Artigo 35. O Presidente da Federación Galega de Piragüismo será
nomeado de acordó coas normas vixentes dos presentes Estatutos. Poderá ser remunerado,
debendo a cuantía do seu salario estar incluida no orzamento anual e ser aprobada cada ano
pola asamblea xeral de forma separada. Dita remuneración non poderá ser sufragada con
cargo ós fondos públicos que perciba a Federación”.
Fundamento da proposta. A experiencia ven demostrar que a xestión da Federación precisa de
unha elevada dedicación de tempo e dispoñibilidade. O nivel competitivo e o volumen de
practicantes de piragüismo en Galicia conlevan un importante traballo administrativo e de
xestión, especialmente nas relacións con institucións públicas e privadas. As reducións de
persoal laboral levadas a cabo nos últimos anos tiveron una incidencia positiva nas contas
federativas pois se reduxo notablemente a estrutura desproporcionada que existía.
Prescindiuse de catro traballadores na área administrativa, incluindo o xerente, e as súas
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funcións foron asumidas de xeito colaborativo polos membros da xunta directiva,
especialmente o presidente. Tal situación, se ben foi positiva nun determinado momento, non
é sostible no tempo xa que fai depender a actividade federativa da dispoñibilidade persoal dos
directivos, de xeito que cando éstes non poidan adicar tempo á Federación ésta quedaría
desatendida.
Por iso faise recomendable posibilitar nos Estatutos a remuneración do presidente para que
poida ter una adicación plena ou parcial á xestión federativa. Iso non quere ducir que a partir
de agora o presidente sempre a vai cobrar un salario, senon que tal posibilidade estará
contemplada nos Estatutos para que a asamblea poida decidir en cada tempada o máis
convinte.
O Vicepresidente 1º, da conta da proposta do cambio do artigo 35 Estatutos da F.G.P. o tempo
que explica que o soldo do presidente habería que aprobalo na súa cuantía cada ano na
asamblea ordinaria; é informa que a pesar de que o presidente abandonou a sala, está
disposto para respostar a cualquier cuestión que se formule por parte dos asistentes.
Carlos Paz, reseña un erro na acta da C.D. entre os asistentes a mesma, o secretario recoñece o
erro e informa de que será correxido.
Sigue coa súa exposición decindo que non é partidario de que o presidente cobre, sexa quen
sexa o presidente, e vendo o balance final do 2014 que foi negativo, non estamos para votar
cohetes.
Francisco González, di que dende hai anos xa se valorou a posibilidade de poñer soldo o
presidente, agora decideuse a traer este asunto a asamblea por mor da mellora económica
que se ven producindo nos últimos anos.
Despois dun debate máis amplio, ponse a votación a proposta da modificación do punto 35
dos Estatutos da FGP, saindo aprobado por 24 votos a favor, 3 en contra (un deles de Carlos
Paz-Naval de Pontevedra) e 5 abstencións.

3º PROPOSTA DE REMUNERACIÓN DO PRESIDENTE PARA A TEMPORADA 2016.
O Vicepresidente pasa a dar conta da seguinte proposta:
PROPOSTA DE REMUNERACIÓN DO PRESIDENTE PARA A TEMPADA 2016
Para a tempada 2016 se propón a asamblea establecer un salario bruto anual por importe de 1
€ máis que o salario do traballador da Federación que máis cobra. O salario máis elevado de
2015 foi de 25.999,72 € polo que se propón fixar o salario do presidente en 26.000,00 € brutos
anuáis.
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José Manuel Vázquez, opina que si o presidente vai cobrar, o gasto de representación xa sobra.
Manuel Freiría, pregunta sobre o total do custo do soldo do presidente, o que resposta o
tesoreiro 34.850 €.
Sucedense unha serie de preguntas sobre o tipo de contrato, a modalidade do mesmo,
liquidación ou indemnización; explicando que o contrato remata, cando cesa no cargo pola
cuestión que sexa.
Diego González indica que tense que evitar a duplicidade de gastos e que se exerza un control;
pola súa parte Elias Rial pregunta si se fixo un análisis das tarefas a realizar polo presidente e
si existe un límite no gasto das actuacións do presidente.
Francisco González, explica que se poden levar periódicamente os gastos a Comisión Delegada,
que se valorou que o soldo da máxima representación da federación debería ser superior o d@
empregad@ que máis gañe, neste caso ponse 1 € máis. E que no tema dos gastos de
representación non se ten un precio establecido para cada gasto, podendose levar este tema a
a vindeira Asamblea Extraordinaria que se vai a convocar para tratar en exclusiva os asuntos
económicos.
Tamén informa o Vicepresidente, que o traballo do presidente require e recolle a dedicación
exclusiva ao mesmo, non compatible con outro traballo.
Posto a votación a proposta de remuneración do presidente para o 2016, esta sae aprobada
pola mayoría de 21 votos a favor, 2 en contra (1 de Carlos Paz-Naval de Pontevedra) e 8
abstencións.

 Tras tratar e debatir os puntos 2 e 3 da orde do día, o presidente reincorporase a sala e
pasa a dirixir a asamblea.

4º INFORME DO PRESIDENTE. MEMORIA DEPORTIVA E ECONÓMICA DO 2015.
Comenza decindo o presidente que a situación económica da FGP e mellor que no exercicio
anterior, pasando a enumerar diferentes melloras e actuacións da temporada 2015:
•

Record de licenzas.

•

52% de galegos no equipo nacional nos Campionatos do Mundo en distancias
olímpicas.

•

Arredor do 40% das medallas en Campionatos de España para deportistas galegos.

•

Contratación dun técnico de apoio e seguimento.
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•

Beneficio das ligas por categorias e sexos para os clubs ante diferentes
administracións.

•

Felicitación da Secretaria Xeral para o Deporte polo cambios efectuados.

•

Estase baixando, por fin, a débeda cos clubs.

•

Afiliación de tres novos clubs.

•

Record de deportistas no CGTD, entre internos e externos un total de 42.

•

Tres deportistas galegos clasificados para Rio 2016.

Como resumen di que se está indo polo bo camiño, pero o mesmo tempo siguense
replantexando cousas de cara a seguir mellorando.
O mesmo tempo, informa do que califica como algún “nubarrón” que ten aparecido, un deles
o xurdido dende Facenda da Xunta pola xustificación da subvención do ano 2014, e da que a
S.X. para o Deporte aceptou, agora parece que non aceptan algunhas destas xustificacións e
estase a negociar coa propia S.X. unha solución.
Outro nubarón e a reclamación por parte da RFEP de 140.000 € de débeda anterior a 2009. De
momento estamos pendentes de dúas demandas contra a Española; unha polo cambio
unilateral do canón das licenzas e outra polo temas das débedas. Pero débido a situación na
que se atopa a contabilidade dos anos anteriores a 2009, estamos a negociar duramente coa
RFEP e nos últimos días parece que estanse acercando posturas, pero sin baixar a garda.

5º LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DA FGP CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO 2015.

O presidente presenta @s membr@s da asamblea o novo tesoreiro da FGP, Marcos Cid Pérez,
que pasa a tratar os puntos económicos desta asamblea.
Informa que a súa toma de posesión no cargo de tesoreiro da FGP é moi recente, polo que foi
materialmente imposible pechar as contas do exercicio 2015; peche que se levará a unha
asamblea extraordinaria que se convocará a tal efecto, tras informar o presidente do mesmo.
Adiantando que, a día de hoxe, o balance do ano é positivo, pero sin que se poida concretar o
resultado final.
Carlos Paz, fai a petición de que se apure o peche económico da FGP, para enviar aos clubs, xa
que tamén teñen que realizar o peche dos seus exercicios económicos.
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6º PROXECTO DE ORZAMENTO DA FGP PARA O EXERCICIO 2016.
O tesoreiro fai un rápido repaso o proxecto de orzamento para 2016, que xa foi enviado
previamente a tod@s @s membr@s da asamblea; explicando a grandes rasgos as maiores
parrtidas de ingresos e gastos.
Antonio Romero, da conta de que se había solicitado a inclusión nos orzamentos dunha partida
para material para os árbitros, pero que non figura nos mesmos.
O presidente respondese que se sigue agardando que se reuna o Comité de árbitros e
trasladen as súas necesidades, e estas incluiranse, dentro das posibilidade da FGP.
Tamén adianta o presidente que se esta valorando a realización dunha importante inversión
para o sistema de chips con arco de entrada, para algunhas regatas, e que esto tamén suporá
unha mellorá para os árbitros.
Realizanse diversas preguntas que son respostadas polo tesoreiro ou polo presidente; tras as
que se pon a votación o orzamento do 2016, que sae aprobado por: 25 votos a favor, 1 en
contra (Carlos Paz-Naval de Pontevedra) e 5 abstencións.

•

Tras os asuntos económicos, e antes tratar os regulamentos; Carlos Besada como
responsable da modalidade de Kaiak de Mar, fai un repaso desta modalidade na
temporada 2015.
E de cara o 2016, marca entre outros obxetivos: a mellora dos eventos e buscar unha
maior participación popular.

7º PROXECTO DE ACTIVIDADES, REGULAMENTOS E CALENDARIO DA TEMPORADA 2016.
O presidente da a palabra neste punto a Rubén Tobio, que se encargou de correxir os
regulamentos e engadir os cambios marcados dende a Xunta Directiva.
Regulamentos das ligas de categoría Senior:
Os distintos regulamentos incluen puntos nos que a asamblea debe decidir a súa inclusión ou
non e de que forma, polo que se pasa a trater esos puntos en concreto.
No punto 9 PARTICIPACIÓN, recolle o seguinte enunciado “Os deportistas da categoría junior,
poderán participar en todas as competicións da liga na categoría senior si así o requiren os
clubes, previo pago de unha cuota de 8€”.
Posto a votación da inclusión deste párrafo, sale rechazado por: 16 votos en contra e 15
abstencións.
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Logo do rechazo de este punto, ponse a votación si se permite subir os xuvenís a categoría
senior, sin realizar ningún pago adicional. Saíndo aprobado por: 26 votos a favor, 1 en contra e
3 abstencións.
No Punto 14, incluese o seguinte párrafo “En cada competición da Liga Galega Senior haberá
unha clasificación Masculina e Feminina, os clubes e deportistas clasificados nos tres primeiros
postos recibirán o premio corespondente en todas as competicións de pista. Nas competicións
de ríos e travesías será o organizador da competición que dictamine que premios reparte”
Posto a votación, aprobase por: 29 votos a favor e 4 abstencións.
No Punto 15 Clasificación Xeral de Clubes; recollese que en base as clasificacións finais das
diferentes ligas, dividiranse en 1º e 2º División.
Ponse a votación a creación da 1ª e 2ª División en base as clasificacións finais da temporada
2016, saindo aprobada por: 22 votos a favor, 3 en contra e 7 abstencións.
No mesmo punto, proponse unha nova puntuación para as ligas, onde todas as regatas serán
puntuable, sin descartar ningunha; e os clubs que non participen nunha regata puntuarán e
recibirán 10 puntos menos que o último clasificado.
Tras un amplio debate sobre este asunto ponse a votación, saíndo aprobado por: 15 votos a
favor, 14 en contra e 4 abstencións.
Regulamentos das ligas de categoría Xuvenil:
No Punto 9. Participación; proponse a inclusión do seguinte párrafo, “Os deportistas da
categoría Cadete que queiran participar na categoría Xuvenil deberán abonar o importe de 8€
que diferencian as duas licencias. Licencia Cadete……… 30€ Licencia Xuvenil………38€”.
Posto a votación, sale rechazado por: 18 votos en contra, 1 voto a favor e 13 abstencións.
Logo do rechazo deste punto, votase a posibilidade de permitir subir de categoría cadete a
xuvenil. Saindo aprobado por: 21 votos a favor, 2 en contra e 10 abstencións.
En canto a categoría de veteranos, que o campionato galego de pista, o ser competicións
diferentes para categoría veterano e para senior; o veteranos poderán participar nas dúas
competicións.
Logo de tratar estes puntos, e dado que nos outros regulamentos non se presentan cambios
en referencia o ano anterior; pasase a votación en conxunto dos regulamentos das ligas:
veterán, senior, xuvenil, cadete e infantil; sendo aprobados por: 27 votos a favor, 2 en contra e
5 abstencións.
José Manuel Vázquez, solicita que esta documentación nunha vez revisada, sexa enviada ao
clubs por correo ordinario.
Regulamentos das liga de Kaiak de Mar.
Para explicar este regulamento toma a palabra Carlos Besada, que comunicou que o
resgulamento xa foi tratado nunha reunión de clubs desta modalidade, explicando os cambios
que ofrece.
Posto a votación sae aprobado por: 19 votos a favor e 12 abstencións.
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Regulamento de Slalom Olímpico.
Manuel Freiría propón que se incluía unha proposta que xa se falara nunha reunión de clubs da
modalidade, e que será que os infantís poderán remar neste tipo de competicións, sin puntuar
e con medalla.
Pasase a votación, incluindo a proposta de Freiría; saindo aprobada por 8 votos a favor e 24
abstencións.
Regulamentos da Slalom Promesas.
Manuel Freiría fai una proposta sobre o millaxe, que sería 140% para infantís, 150% para
alevíns e 160% para benxamíns.
Pasase a votar este regulamento coa incorporación da proposta de Freiría, saindo un empate:
3 votos a favor, 3 en contra e 23 abstencións.
Por mor deste resultado, ponse de novo a votación saindo aprobado por: 9 votos a favor, 3 en
contra e 19 abstencións.
Regulamentos da liga de Augas Bravas.
Aprobase por: 8 votos a favor, 1 en contra e 22 abstencións.
Calendario de Augas Tranquilas e Augas Bravas.
Ponse a votacións os calendarios de augas tranquilas e augas bravas, saindo aprobados por 27
votos a favor e 7 abstencións.
8º PROPOSTA DE REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DE TECNIFICACIÓN.
Ponse a votación a proposta de Regulamento de Funcionamento dos Grupos de Tecnificación,
saindo aprobado por: 21 votos a favor, 1 voto en contra e 9 abstencións.
9º CUSTO DE LICENZAS (LICENZA ÚNICA) PARA A TEMPADA 2016.
Ponse a votación o custo da licenzas para a tempada 2016, saindo aprobada por: 17 votos a
favor e 17 abstencións.
10º ROGOS E PREGUNTAS.
Antonio Romero, pregunta porque a Comisión Técnica se encarga de organizar certas regatas,
as que non acuden árbitros.
Respostandolle o presidente que son controis de caracter amistoso, tipo adestramentos, sin
regulamento, sin puntuación e sin reclamacións.
José Manuel Vázquez pregunta polo sistema de chip; indicando o presidente que se están
vendo tres opcións e que se collerá a que se estime como mellor opción.
Levantase a sesión cando son as 18,40 h., dando fe de todo o recollido e asino a presente co
visto e prace do Presidente.

Visto e Prace Presidente

José Alfredo Bea García

Asdo. Félix José Lamas Gondar.

Secretario.
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ACTA DA ASAMBLEA XERAL
EXTRAORDINARIA DA F.G.P. 25/05/2016
Na cidade de Pontevedra sendo as 10,35 horas do día vintecinco de maio de dous mil
dezaseis, reunidos os señores sinalados o comezo da presente acta para celebrar Asamblea
Xeral Extraordinaria da Federación Galega de Piragüismo, todos eles convocados polo Sr.
Presidente da Federación Galega de Piragüismo, nas instalacións do SALÓN DE ACTOS CENTRO
DEPORTIVO DAVID CAL DE VERDUCIDO- PONTEVEDRA, tomando os seguintes acordos:

ASISTENTES:
PRESIDENTE: D. José Alfredo Bea García.
ESTAMENTO DE CLUBS:
•

CMDC Breogán do Grove: D. Félix J. Lamas Gondar.

•

Club Náutico de Cobres: Dona María Luisa García Fontán.

•

Club de Mar Ría de Aldán: D. Elias Rial Martinez.

•

Club Naval de Pontevedra: D. Carlos Paz Sánchez.

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS:
•
ESTAMENTO DE ÁRBITROS:
•
ESTAMENTO DE TÉCNICOS:
•
OUTROS ASISTENTES (con voz, pero sin voto)
•

D. Marcos Cid Pérez (Tesoreiro da F.G.P.)
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Iniciase a esta Asamblea Extraordinara as 10,35 h. da mañán, coa presenza se cinco membros
da mesma, ademáis do Tesoreiro da F.G.P., D. Marcos Cid Pérez.
O Presidente da a benvida e agradece a presenza das persoas asistentes a esta asamblea
extraordinaria, realizando esta convocatoria extraordinaria a petición de D. Carlos Paz (Naval
de Pontevedra), para presentar o informe do peche económico do ejercicio 2015.
1º RATIFICACIÓN DA MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS DA F.G.P., APROBADA POLA
COMISIÓN DELEGADA A PROPOSTA DA SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE.
O Presidente informa da proposta da Secretaria Xeral para o Deporte, onde solicita a
ratificación por parte da Asamblea da F.G.P. da modificación dos Estatutos da F.G.P. aprobada
pola Comisión Delegada.
Posto a votación este punto, aprobase por unanimidade.

2º INFORME DO PECHE DO PECHE ECONÓMICO F.G.P. 2015.
O tesoreiro, Marcos Cid, pasa a explicar a información económica que previamente se enviou a
todos os membros da Asamblea da F.G.P. Situación que resume nunha mellora da situación
económica da federación, aínda que non esta estabilizada de todo.
Carlos Paz pregunta varias cuestións sobre débedas de clubs, que vai explicando o tesoreiro e
que o presidente amplia decindo que o que se busca e que a F.G.P. salde toda a débeda cos
clubs.
O tempo que informa da creación dunha comisión de estudio ou similar, de cara a facer unha
reestructuración da competición; donde se vexa a posibilidade de que clubs que non organicen
regatas poidaselle crear un canon de cara a que todos os clubs aporten a competición.
Podendo incluso crear unha asociación de clubs ou outra figura similar para a xestión da
competición en sí.
Carlos Paz, pide que se informe dos nomes dos clubs deudores coa federación, indicando que
se consultará co asesor jurídico, sobre esta posibilidade polo tema da protección de datos.
Entre outras cousas, falase da posibilidade de deixar a débeda cos clubs un par de anos sin
abonar, de cara sanear definitivamente as contas da federación e buscar liquidez. O presidente
informa que a Xunta Directiva agardará o final da presente temporada e valoraranse os
ingresos das regatas e ver e estudiar as posibles alternativas e decisións a tomar.
Carlos Paz tamén solicita información sobre deudores da F.G.P., clubs deudores que xa
desapareceron, deuda coa Federación Española.
Entre o tesoreiro e o presidente, informase de que o tema da federación española esta
agardando unha resposta xudicial. E que o tesoreiro plantexara os auditores a limpeza de
deudores e acreedores de difícil solución, incluso varios que xa desaparaceron.
Ante a pregunta dos gastos de Verducido para o que existe un convenio coa Secretaria Xeral
para o Deporte por 100.000 €. Dase conta de que a F.G.P. gastou en Verducido un total de
115.000 €, e decir que este convenio é deficitario para os intereses da federación e
continuamente tratase de mellorar; engadindo que cando a propia Secretaria Xeral para o
deporte xestionaba Verducido, tiña un orzamento de preto dos 200.000€.
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O tratarse dun informe de contas, non se pon a votación.

Levantase a sesión cando son as 11,40 h., dando fe de todo o recollido e asino a presente co
visto e prace do Presidente.

Visto e Prace Presidente

José Alfredo Bea García

Asdo. Félix José Lamas Gondar.

Secretario.

ACTA DA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DA
F.G.P. 17/12/2016
No Centro Deportivo David Cal de Verducido (Pontevedra) sendo as 12,05 horas do día
dezasete de decembro de dous mil dezasete, reunidos @s señor@s sinalados o comezo da
presente acta para celebrar Asamblea Xeral Extraordinaria da Federación Galega de
Piragüismo, todos eles convocados polo Sr. Presidente, tomando os seguintes acordos:
ASISTENTES:
PRESIDENTE: D. José Alfredo Bea García.
ESTAMENTO DE CLUBS:
Club Piragüismo As Torres-Romaría Vikinga: D. Marcos Lorenzo Cerqueira.
CMDC Breogán do Grove: D. Félix J. Lamas Gondar.
Club Fluvial Allariz: D. Fco. Javier Outeda Montenegro.
Club Ría de Betanzos: D. Pedro Luis Arevalo Vázquez.
Club Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra: Oscar Ponte Baquero.
Club Fluvial Avión: D. Marcelino Cacabelos Padín.
Club Náutico O Muiño: D. José Manuel Vazquez Navia.
Club Naval de Pontevedra: D. Carlos Paz Sánchez.
Club Piragüismo Ciudad de Lugo: D. David Mendez Ferreiro.
Club Kayak Tudense: D. José Luis García Ferreira.
Club Tea de Mondariz Balneario: D. Manuel Alfonso Freiria Pérez.
ESTAMENTO DE DEPORTISTAS:
D. Diego Piña Estévez.
Dona Jessica Moledo Rial.
D. José Jorge Carro Fernandez.
ESTAMENTO DE ÁRBITROS:
D. José Manuel Paraje Martinez.
D. Antonio Romero Vila.
D. Enrique Míguez Gomez.
ESTAMENTO DE TÉCNICOS:
D. Diego González Vicente.
D. Martín Carballo Méndez.

OUTROS ASISTENTES (con voz, pero sin voto)
D. Marcos Cid Pérez (Tesoreiro da F.G.P.).

Iniciase a Asamblea coa presencia de trece membr@s mailo Presidente da FGP.
O longo da asamblea foron incorporandose membr@s da mesma ata acadar o número de
vinte (incluido o Presidente).

1º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DO ORZAMENTO 2017.
Xunto coa convocatoria de asamblea, enviouse a tod@s os membr@s da Asamblea da F.G.P. o
borrador dos orzamentos 2017, elaborados polo tesoreiro.
O Presidente toma a palabra para explicar a motivación do adianto e convocatoria de esta
Asamblea Extraordinaria, ante a petición da Xunta de Galicia as federacións deportivas da
necesidade de aprobar os orzamentos antes do 31 de decembro.
Logo toma a palabra o tesoreiro para ir explicando o borrador dos orzamentos presentados,
que recolle un incremento de 180.000 €, en base a presentar uns datos máis reais, incluindo
partidas e subvencións que antes non se reflexaban; buscando facer un orzamento en base os
gastos e ingresos dos últimos anos.
Dentro do incremento presentado buscase que a Xunta cubra os gastos que ocasiona o
C.G.T.D. e que repercuten na F.G.P. No apartado de persoal tamén se recolle un incremento o
incluir unha partida para o Secretario e o cambio de epigrafe de un técnico, que pasa a entrar
no convenio de Verducido.
Diego Piña, pregunta que si para a contratación de un técnico se poñen unhas bases, porque
non se fai o mesmo co secretario. Sendo respostado que é unha facultade que os Estatutos
otorgan o Presidente.
O tesoreiro tamén destaca outro incremento nos gastos para a producción de varios
programas para a TV. Respostando a continuación, tanto o presidente como o tesoreiro, a
varias dúbidas e preguntas dos asambleístas neste asunto. Remata decindo o presidente que
esta inversión non vai a acarrexar máis gastos nin os clubs, nin o piragüismo galego.
O presidente destaca a maior cuantía que se solicita a Xunta de Galicia dentro do sistema de
reparto que establece a administración autonómica para as federacións deportivas galegas. E
que no caso de non cubrir os ingresos solicitados e presentados neste orzamento, terase que
facer unha modificación en C.D. ou, si se estima oportuna, nunha Asamblea Extraordinaria.
Diego González, solicita que cando se aproben en asamblea proxectos novos, que despois se
informe dos traballos feitos.
Carlos Paz, opina que o gastos da producción para TV é excesivo e, fai varias preguntas que son
respostadas polo tesoreiro.
Antonio Romero indica que deberíanse afrontar os gastos de representación das asistencias a
X.D., C.D. e Asambleas.
O tesoreiro informa de que normalmente no se pasan eses gastos, pero os que se presentan
son abonados. Pola súa parte o presidente indica que en vindeiro exercicios implementarase a
partida para eses gastos.
Unha vez respondidas todas as cuestións presentadas polos asambleístas presentes, ponse a
votación a aprobación dos Orzamentos 2017.
Este punto é aprobado por 14 votos a favor, 3 votos en contra (un deles de Diego Piña que
pide que se reflexe na acta) e 3 abstencións.

2º MODIFICACIÓN ESTATUTOS.
Xunto coa convocatoria da Asamblea, achegouselles @s membr@s da mesma, as
modificiacións dos Estatutos que se propoñen, redactados polo asesor xurídico da F.G.P.
Toma a palabra o presidente para explicar as pretensións dos cambios propostos, dando
lectura e explicando o borrador que se enviou a tod@s os asambleístas.
Explica no tema das “Bases KDM” que se prentende ampliar coas “Sendas de Auga” dirixidos a
rios e embalses. E informa que si se aproba a creación e inclusión do Comité da Liga, logo
crearase unha comisión para redactar o regulamento os estatutos que rixan este comité.
O tesorero tamén informa da súa proposta de cambio do peche económico, para coincidir cos
tempos e esixencias que plantexan tanto a Xunta de Galicia, como os auditores.
Posto a votación este punto, sae aprobado con 18 votos a favor, 1 abstención e 0 votos en
contra.
3º APROBACIÓN DO PECHE ECONÓMICO 2015.
O tesoreiro informa do peche económico do exercicio 2015, despois de que se presentaran
nunha asamblea extraordinaria no mes de maio e unha vez auditadas ofrecen algúns cambios.
Fixeronse algunhas correcccións de gastos de “saldos mortos” (sin actividade dende hai anos)
que logo pasan a ingresos e que rondan os 16.000 €. Tamén incluen a corrección en
porcentaxes de amortizacións e outras regularicacións.
Carlos Paz, indica que falou co tesorero algúns erros na auditoría que van a ser correxidos.
Ponse a votación este punto, saindo aprobado con 15 votos a favor, 1 en contra e 1
abstención.

4º RATIFICACIÓN DA ASAMBLEA DOS PECHES ECONÓMICOS DE 2009 a 2014.
Os peches económicos dende o ano 2009 ata o 2014, foron aprobados en Comisión Delegada,
tras ser “delegada” esta función nas oportunas asambleas anuais. Ante a recomendación dos
auditores, traese a ratificación das contas de estes exercicios, para o que se enviaron as actas
das C.D. nas que se recollían estas aprobacións, a tod@s os asambleistas.
Carlos Paz pide que se vote diferenciado as contas do 2009 nas que el era membro da C.D. nas
que se aprobaron, para votar a favor das mesmas e logo absterse nas outras.
Ponse a votación a ratificación do peche económomico de 2006, saindo aprobado por 15 votos
a favor, 0 votos en contra e 2 abstencións.
A continuación ponse a votación a ratificación do peche das contas dos exercicio do 2010 ata o
de 2014, saindo aprobadas por 13 votos a favor, 0 votos en contra e 4 abstencións.

5º NOMEAMENTO DA S.D. AS XUBIAS COMO DELEGADO DA F.G.P. NA CIDADE DE A
CORUÑA.
En base o artigo 6 dos Estatutos da F.G.P. onde se dí: “Por acordo da Asamblea Xeral
extraordinaria, e a efectos meramente organizativos internos, poderanse establecer
Delegacións da Federación nas localidades galegas que estime a citada Asamblea”.

Ante a necesidade de xestionar diversas actividades na cidade de A Coruña, proponse o
nomemamento da S.D. As Xubias como delegado da F.G.P. en dita cidade.
Aprobase este punto con 16 votos a favor, 0 votos en contra e 0 abstencións.

Levantase a sesión cando son as 13,35 h., dando fe de todo o recollido e asino a presente co
visto e prace do Presidente.

Visto e Prace Presidente

José Alfredo Bea García

Asdo. Félix José Lamas Gondar.

Secretario.

BORRADOR
ACTA DA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA e
EXTRAORDINARIA DA F.G.P. 16/01/2016
Na cidade de Boiro sendo as 15,35 horas do día dezaseis de xaneiro de dous mil
dezaseis, reunidos @s señor@s sinalados o comezo da presente acta para celebrar
Asamblea Xeral Ordinaria e Extraordinaria da Federación Galega de Piragüismo, todos
eles convocados polo Sr. Presidente da Federación Galega de Piragüismo, nas
instalacións da Casa de Cultura de Boiro, tomando os seguintes acordos:

ASISTENTES:
PRESIDENTE: D. José Alfredo Bea García.
ESTAMENTO DE CLUBS:
Club Piragüismo Vilaboa: Don José Enrique Acuña Blanco.
Club Piragüismo As Torres-Romaría Vikinga: D. Marcos Lorenzo Cerqueira.
CMDC Breogán do Grove: D. Félix J. Lamas Gondar.
Club de Mar Ría de Aldán: D. Elías Ríal Martínez.
Club Fluvial Allariz: D. José Manuel Fernández Ortega.
Club Ría de Betanzos: D. Xosé Francisco Vales Fernández.
Club Escuela Piragüismo Ciudad de Pontevedra: Raquel Rodríguez Rodríguez.
Club Fluvial Avión: D. Pedro Andrés García.
Club Fluvial O Barco: D. Jesús Rodríguez Leon.
Club Grupo Xuvenil: D. Ernesto Gancedo Herreras.
Club Náutico O Muiño: D. José Manuel Vazquez Navia.
Club Naval de Pontevedra: D. Carlos Paz Sánchez.
Club Piragüismo Penedo: D. Juan José Rincón Soliño.
Club Piragüismo Ciudad de Lugo: Dona María Teresa Estevez.
Club Piragüismo Riaz Baixas-Náutico Boiro: D. José Luis Ourille Vázquez.
Club Piragüismo Rio Verdugo: D. Manuel Garcia Miñán.
Club Miño – Teixugos: D. Pablo Pousa Ortega.
Club Kayak Tudense: D. Serafín Piña Silva.

Club Náutico Pontecesures: D. Angel Barreiro Barreiro.
Club Tea de Mondariz Balneario: D. Manuel Alfonso Freiria Pérez.
Club Náutico Rodeira de Cangas: D. Juan Carlos Rodríguez LLanos.

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS:
D. Diego Piña Estévez.
Dona Jessica Moledo Rial.
D. Jorge Dieguez Touceda.
Dona Mª Cruz Seco Pérez.

ESTAMENTO DE ÁRBITROS:
D. José Manuel Paraje Martinez.
D. Antonio Romero Vila.
D. Enrique Míguez Gomez.

ESTAMENTO DE TÉCNICOS:
D. Antonio Polo Campello.
D. Diego González Vicente.
D. Juan José Costal Filgueira.
D. Luis A. Busto Castaño.
D. Martín Carballo Méndez.

OUTROS ASISTENTES (con voz, pero sin voto)

D. Francisco J. González Vicente (Vicepresidente 1º da F.G.P.).
D. Marcos Cid Pérez (Tesoreiro da F.G.P.).

D. Rubén Tobio Eiras (Membro da Xunta Directiva-Responsable de Prensa)

Iniciase a asamblea coa presencia de vinte e sete membr@s mailo Presidente da
FGP. O longo da asamblea foron incorporandose membr@s da mesma ata acadar
o número de trinta e catro (incluido o Presidente).

1º LECTURA E APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS ANTERIORES.
Presentanse a acta da asamblea anterior, non presentadose ningunha alegación a
redacción da mesma. Posta a votación, aprobase con 24 votos a favor e 1 abstención.
 Despois do punto 1 da orde do día da asamblea, o presidente, José Alfredo Bea

García abandoa a sala para que se traten os puntos 2 e 3, deixando a dirección
da Asamblea en mans do Vicepresidente 1º da Federación Galega de
Piragüismo, D. Francisco J. González Vicente.

2º PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO ARTIGO 35 DOS ESTATUTOS DA
FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO.
O Vicepresidente 1º, Francisco J. González Vicente pasa a explicar a seguinte proposta:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DO ARTIGO 35 DOS ESTATUTOS DA
FEDERACIÓN GALEGA DE PIRAGÜISMO
Redación actual: “Artigo 35. O Presidente da Federación Galega de Piragüismo será
nomeado de acordó coas normas vixentes dos presentes Estatutos, sen que estea
remunerado na súa función como tal, en tanto que cargo honorífico”.
Redación que se propón: “Artigo 35. O Presidente da Federación Galega de
Piragüismo será nomeado de acordó coas normas vixentes dos presentes Estatutos.
Poderá ser remunerado, debendo a cuantía do seu salario estar incluida no orzamento
anual e ser aprobada cada ano pola asamblea xeral de forma separada. Dita
remuneración non poderá ser sufragada con cargo ós fondos públicos que perciba a
Federación”.
Fundamento da proposta. A experiencia ven demostrar que a xestión da Federación
precisa de unha elevada dedicación de tempo e dispoñibilidade. O nivel competitivo e o
volumen de practicantes de piragüismo en Galicia conlevan un importante traballo
administrativo e de xestión, especialmente nas relacións con institucións públicas e
privadas. As reducións de persoal laboral levadas a cabo nos últimos anos tiveron una

incidencia positiva nas contas federativas pois se reduxo notablemente a estrutura
desproporcionada que existía. Prescindiuse de catro traballadores na área administrativa,
incluindo o xerente, e as súas función foron asumidas de xeito colaborativo polos
membros da xunta directiva, especialmente o presidente. Tal situación, se ben foi
positiva nun determinado momento, non é sostible no tempo xa que fai depender a
actividade federativa da dispoñibilidade persoal dos directivos, de xeito que cando éstes
non poidan adicar tempo á Federación ésta quedaría desatendida.
Por iso faise recomendable posibilitar nos Estatutos a remuneración do presidente para
que poida ter una adicación plena ou parcial á xestión federativa. Iso non quere ducir
que a partir de agora o presidente sempre a vai cobrar un salario, senon que tal
posibilidade estará contemplada nos Estatutos para que a asamblea poida decidir en
cada tempada o máis convinte.

O Vicepresidente 1º, da conta da proposta do cambio do artigo 35 Estatutos da F.G.P. o
tempo que explica que o soldo do presidente habería que aprobalo na súa cuantía cada
ano na asamblea ordinaria; é informa que a pesar de que o presidente abandonou a sala,
está disposto para respostar a cualquier cuestión que se formule por parte dos asistentes.
Carlos Paz, reseña un erro na acta da C.D. entre os asistentes a mesma, o secretario
recoñece o erro e informa de que será correxido.
Sigue coa súa exposición decindo que non é partidario de que o presidente cobre, sexa
quen sexa o presidente, e vendo o balance final do 2014 que foi negativo, non estamos
para votar cohetes.
Francisco González, di que dende hai anos xa se valorou a posibilidade de poñer soldo o
presidente, agora decideuse a traer este asunto a asamblea por mor da mellora
económica que se ven producindo nos últimos anos.
Despois dun debate máis amplio, ponse a votación a proposta da modificación do punto
35 dos Estatutos da FGP, saindo aprobado por 24 votos a favor, 3 en contra (un deles de
Carlos Paz-Naval de Pontevedra) e 5 abstencións.

3º PROPOSTA DE REMUNERACIÓN DO PRESIDENTE PARA A
TEMPORADA 2016.
O Vicepresidente pasa a dar conta da seguinte proposta:
PROPOSTA DE REMUNERACIÓN DO PRESIDENTE PARA A
TEMPADA 2016

Para a tempada 2016 se propón a asamblea establecer un salario bruto anual por importe
de 1 € máis que o salario do traballador da Federación que máis cobra. O salario máis
elevado de 2015 foi de 25.999,72 € polo que se propón fixar o salario do presidente en
26.000,00 € brutos anuáis.

José Manuel Vázquez, opina que si o presidente vai cobrar, o gasto de representación xa
sobra.
Manuel Freiría, pregunta sobre o total do custo do soldo do presidente, o que resposta o
tesoreiro 34.850 €.
Sucedense unha serie de preguntas sobre o tipo de contrato, a modalidade do mesmo,
liquidación ou indemnización; explicando que o contrato remata, cando cesa no cargo
pola cuestión que sexa.
Diego González indica que tense que evitar a duplicidade de gastos e que se exerza un
control; pola súa parte Elias Rial pregunta si se fixo un análisis das tarefas a realizar
polo presidente e si existe un límite no gasto das actuacións do presidente.
Francisco González, explica que se poden levar periódicamente os gastos a Comisión
Delegada, que se valorou que o soldo da máxima representación da federación debería
ser superior o d@ empregad@ que máis gañe, neste caso ponse 1 € máis. E que no tema
dos gastos de representación non se ten un precio establecido para cada gasto,
podendose levar este tema a a vindeira Asamblea Extraordinaria que se vai a convocar
para tratar en exclusiva os asuntos económicos.
Tamén informa o Vicepresidente, que o traballo do presidente require e recolle a
dedicación exclusiva ao mesmo, non compatible con outro traballo.
Posto a votación a proposta de remuneración do presidente para o 2016, esta sae
aprobada pola mayoría de 21 votos a favor, 2 en contra (1 de Carlos Paz-Naval de
Pontevedra) e 8 abstencións.

 Tras tratar e debatir os puntos 2 e 3 da orde do día, o presidente reincorporase a

sala e pasa a dirixir a asamblea.

4º INFORME DO PRESIDENTE. MEMORIA DEPORTIVA E ECONÓMICA
DO 2015.
Comenza decindo o presidente que a situación económica da FGP e mellor que no
exercicio anterior, pasando a enumerar diferentes melloras e actuacións da temporada
2015:
•

Record de licenzas.

•

52% de galegos no equipo nacional nos Campionatos do Mundo en distancias
olímpicas.

•

Arredor do 40% das medallas en Campionatos de España para deportistas galegos.

•

Contratación dun técnico de apoio e seguimento.

•

Beneficio das ligas por categorias e sexos para os clubs ante diferentes
administracións.

•

Felicitación da Secretaria Xeral para o Deporte polo cambios efectuados.

•

Estase baixando, por fin, a débeda cos clubs.

•

Afiliación de tres novos clubs.

•

Record de deportistas no CGTD, entre internos e externos un total de 42.

•

Tres deportistas galegos clasificados para Rio 2016.

Como resumen di que se está indo polo bo camiño, pero o mesmo tempo siguense
replantexando cousas de cara a seguir mellorando.
O mesmo tempo, informa do que califica como algún “nubarrón” que ten aparecido, un
deles o xurdido dende Facenda da Xunta pola xustificación da subvención do ano 2014,
e da que a S.X. para o Deporte aceptou, agora parece que non aceptan algunhas destas
xustificacións e estase a negociar coa propia S.X. unha solución.
Outro nubarón e a reclamación por parte da RFEP de 140.000 € de débeda anterior a
2009. De momento estamos pendentes de dúas demandas contra a Española; unha polo
cambio unilateral do canón das licenzas e outra polo temas das débedas. Pero débido a
situación na que se atopa a contabilidade dos anos anteriores a 2009, estamos a negociar
duramente coa RFEP e nos últimos días parece que estanse acercando posturas, pero sin
baixar a garda.

5º LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DA FGP CORRESPONDENTE Ó
EXERCICIO 2015.
O presidente presenta @s membr@s da asamblea o novo tesoreiro da FGP, Marcos Cid
Pérez, que pasa a tratar os puntos económicos desta asamblea.
Informa que a súa toma de posesión no cargo de tesoreiro da FGP é moi recente, polo
que foi materialmente imposible pechar as contas do exercicio 2015; peche que se
levará a unha asamblea extraordinaria que se convocará a tal efecto, tras informar o
presidente do mesmo.
Adiantando que, a día de hoxe, o balance do ano é positivo, pero sin que se poida
concretar o resultado final.

Carlos Paz, fai a petición de que se apure o peche económico da FGP, para enviar aos
clubs, xa que tamén teñen que realizar o peche dos seus exercicios económicos.

6º PROXECTO DE ORZAMENTO DA FGP PARA O EXERCICIO 2016.
O tesoreiro fai un rápido repaso o proxecto de orzamento para 2016, que xa foi enviado
previamente a tod@s @s membr@s da asamblea; explicando a grandes rasgos as
maiores parrtidas de ingresos e gastos.
Antonio Romero, da conta de que se había solicitado a inclusión nos orzamentos dunha
partida para material para os árbitros, pero que non figura nos mesmos.
O presidente respondese que se sigue agardando que se reuna o Comité de árbitros e
trasladen as súas necesidades, e estas incluiranse, dentro das posibilidade da FGP.
Tamén adianta o presidente que se esta valorando a realización dunha importante
inversión para o sistema de chips con arco de entrada, para algunhas regatas, e que esto
tamén suporá unha mellorá para os árbitros.
Realizanse diversas preguntas que son respostadas polo tesoreiro ou polo presidente;
tras as que se pon a votación o orzamento do 2016, que sae aprobado por: 25 votos a
favor, 1 en contra (Carlos Paz-Naval de Pontevedra) e 5 abstencións.

•

Tras os asuntos económicos, e antes tratar os regulamentos; Carlos Besada como
responsable da modalidade de Kaiak de Mar, fai un repaso desta modalidade na
temporada 2015.
E de cara o 2016, marca entre outros obxetivos: a mellora dos eventos e buscar unha
maior participación popular.

7º PROXECTO DE ACTIVIDADES, REGULAMENTOS E CALENDARIO DA
TEMPORADA 2016.
O presidente da a palabra neste punto a Rubén Tobio, que se encargou de correxir os
regulamentos e engadir os cambios marcados dende a Xunta Directiva.
Regulamentos das ligas de categoría Senior:
Os distintos regulamentos incluen puntos nos que a asamblea debe decidir a súa
inclusión ou non e de que forma, polo que se pasa a trater esos puntos en concreto.
No punto 9 PARTICIPACIÓN, recolle o seguinte enunciado “Os deportistas da categoría
junior, poderán participar en todas as competicións da liga na categoría senior si así o
requiren os clubes, previo pago de unha cuota de 8€”.
Posto a votación da inclusión deste párrafo, sale rechazado por: 16 votos en contra e 15
abstencións.

Logo do rechazo de este punto, ponse a votación si se permite subir os xuvenís a categoría
senior, sin realizar ningún pago adicional. Saíndo aprobado por: 26 votos a favor, 1 en
contra e 3 abstencións.
No Punto 14, incluese o seguinte párrafo “En cada competición da Liga Galega Senior
haberá unha clasificación Masculina e Feminina, os clubes e deportistas clasificados nos
tres primeiros postos recibirán o premio corespondente en todas as competicións de pista.
Nas competicións de ríos e travesías será o organizador da competición que dictamine que
premios reparte”
Posto a votación, aprobase por: 29 votos a favor e 4 abstencións.
No Punto 15 Clasificación Xeral de Clubes; recollese que en base as clasificacións finais
das diferentes ligas, dividiranse en 1º e 2º División.
Ponse a votación a creación da 1ª e 2ª División en base as clasificacións finais da temporada
2016, saindo aprobada por: 22 votos a favor, 3 en contra e 7 abstencións.
No mesmo punto, proponse unha nova puntuación para as ligas, onde todas as regatas serán
puntuable, sin descartar ningunha; e os clubs que non participen nunha regata puntuarán e
recibirán 10 puntos menos que o último clasificado.
Tras un amplio debate sobre este asunto ponse a votación, saíndo aprobado por: 15 votos a
favor, 14 en contra e 4 abstencións.

Regulamentos das ligas de categoría Xuvenil:
No Punto 9. Participación; proponse a inclusión do seguinte párrafo, “Os deportistas da
categoría Cadete que queiran participar na categoría Xuvenil deberán abonar o importe de
8€ que diferencian as duas licencias. Licencia Cadete……… 30€ Licencia Xuvenil………38€”.
Posto a votación, sale rechazado por: 18 votos en contra, 1 voto a favor e 13 abstencións.
Logo do rechazo deste punto, votase a posibilidade de permitir subir de categoría cadete a
xuvenil. Saindo aprobado por: 21 votos a favor, 2 en contra e 10 abstencións.
En canto a categoría de veteranos, que o campionato galego de pista, o ser competicións
diferentes para categoría veterano e para senior; o veteranos poderán participar nas dúas
competicións.
Logo de tratar estes puntos, e dado que nos outros regulamentos non se presentan
cambios en referencia o ano anterior; pasase a votación en conxunto dos regulamentos
das ligas: veterán, senior, xuvenil, cadete e infantil; sendo aprobados por: 27 votos a favor,
2 en contra e 5 abstencións.
José Manuel Vázquez, solicita que esta documentación nunha vez revisada, sexa enviada
ao clubs por correo ordinario.

Regulamentos das liga de Kaiak de Mar.
Para explicar este regulamento toma a palabra Carlos Besada, que comunicou que o
resgulamento xa foi tratado nunha reunión de clubs desta modalidade, explicando os
cambios que ofrece.
Posto a votación sae aprobado por: 19 votos a favor e 12 abstencións.
Regulamento de Slalom Olímpico.

Manuel Freiría propón que se incluía unha proposta que xa se falara nunha reunión de
clubs da modalidade, e que será que os infantís poderán remar neste tipo de
competicións, sin puntuar e con medalla.
Pasase a votación, incluindo a proposta de Freiría; saindo aprobada por 8 votos a favor
e 24 abstencións.
Regulamentos da Slalom Promesas.
Manuel Freiría fai una proposta sobre o millaxe, que sería 140% para infantís, 150%
para alevíns e 160% para benxamíns.
Pasase a votar este regulamento coa incorporación da proposta de Freiría, saindo un
empate: 3 votos a favor, 3 en contra e 23 abstencións.
Por mor deste resultado, ponse de novo a votación saindo aprobado por: 9 votos a
favor, 3 en contra e 19 abstencións.
Regulamentos da liga de Augas Bravas.
Aprobase por: 8 votos a favor, 1 en contra e 22 abstencións.
Calendario de Augas Tranquilas e Augas Bravas.
Ponse a votacións os calendarios de augas tranquilas e augas bravas, saindo aprobados
por 27 votos a favor e 7 abstencións.

8º PROPOSTA DE REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DE
TECNIFICACIÓN.
Ponse a votación a proposta de Regulamento de Funcionamento dos Grupos de
Tecnificación, saindo aprobado por: 21 votos a favor, 1 voto en contra e 9 abstencións.

9º CUSTO DE LICENZAS (LICENZA ÚNICA) PARA A TEMPADA 2016.
Ponse a votación o custo da licenzas para a tempada 2016, saindo aprobada por: 17
votos a favor e 17 abstencións.
10º ROGOS E PREGUNTAS.
Antonio Romero, pregunta porque a Comisión Técnica se encarga de organizar certas
regatas, as que non acuden árbitros.
Respostandolle o presidente que son controis de caracter amistoso, tipo
adestramentos, sin regulamento, sin puntuación e sin reclamacións.
José Manuel Vázquez pregunta polo sistema de chip; indicando o presidente que se
están vendo tres opcións e que se collerá a que se estime como mellor opción.

Levantase a sesión cando son as 18,40 h., dando fe de todo o recollido e asino a
presente co visto e prace do Presidente.

Visto e Prace Presidente

José Alfredo Bea García

Asdo. Félix José Lamas Gondar.

Secretario.

