
 

     

 

ACTA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA 
17 de abril 2021 

 
No Hotel Congreso de Teo ao 17 de abril de 2021, reunidos en segunda convocatoria, ás 16:34 horas, os 
membros da Asemblea Xeral da Federación Galega de Ciclismo (FGC) debidamente acreditados que se 
relacionan ao final da presente acta. 
 
A Asemblea está presidida por, D. Juan Carlos Muñiz Nieto, Presidente da FGC, que comeza a reunión 
agradecendo a asistencia dos presentes e indica que ao termo da reunión, terá lugar a Asemblea Xeral 
Extraordinaria para a reforma dos estatutos da FGC. Explica que debido á pandemia, ata o de agora, as 
reunións e asembleas foron telemáticas, pero nesta ocasión e tras consultar á asesoría xurídica creuse 
conveniente para a reforma de estatutos e por solicitude dun club asembleísta, celebrala de forma 
presencial, en cumprimento da normativa vixente. 
 
A continuación, Dona Begoña Carpinteiro Manteiga, Secretaria da FGC, pasa lista dos asistentes 
nomeando un total de 16  asambleistas acreditados, permitindo a incorporación dalgún membro máis á 
reunión, tal e como sinala o Presidente. Seguidamente, dá paso á orde do día establecido na 
convocatoria. 
 
1. Aprobación da acta da reunión con data 19 de decembro de 2020 
 
Comunícase que non se dá lectura da acta, que o borrador foi enviado con anterioridade para a súa 
revisión. Sen recibir, nin formulado ningunha observacion sobre a mesma, sométese a votación a acta 
con data 19 de decembro de 2020 quedando aprobada co voto favorable de todos os presentes. 

 
2. Aprobación das Contas anuais do exercicio 2020 
 
a) Exposición das Contas 
 
O Presidente comeza a exposición polo Balance de Situación. Manifesta que o peche de contas do 
exercicio 2020 tivo lugar a finais de febreiro, principios de marzo do presente ano. O Balance de Situación 
describe o activo corrente, non corrente e o resultado final do exercicio que este ano alcanza un  
supéravit por importe de 192.984,79 euros que supón un estado de saúde económica e financeira da  FGC 
nunca visto ata a data. Debulla os resultados dos exercicios desde o ano 2015 sendo positivos nos 
últimos catro anos. Neste caso, o saldo positivo do exercicio 2020 vén derivado da cancelación de eventos 
incluída a Volta a Galicia, campionatos, desprazamentos a actividades, etc que conlevou a un aforro 
significativo do patrimonio da Federación. Afirma que é unha boa noticia, pero non se pode continuar 
dando este saldo, e agora directamente a FGC conta cos recursos suficientes para poder investilos, unha 
vez saneadas as contas da Federación, con poder adquisitivo e capacidade de manobra para tentar 
realizar unha mellor xestión dos recursos da Federación que son os de todo o ciclismo galego. 
 
Sendo as 16:42 incorpórase D. Carlos Moure Castro, Presidente do C.C. Orensano. Desde este momento, 
son 17 asembleístas presentes na reunión. 
 
A continuación, o Presidente pasa a desagregar os datos contidos na conta de Perdas e Ganancias do 
exercicio 2020. Tras a exposición comeza a quenda de intervencións por parte dos asembleístas. 
 
 



 

     

 

D. Manuel Vázquez Castro, presidente do Cycling Team Cabanas, C., toma a palabra para sinalar que non 
resulta moi lóxico ver o resultado do exercicio 2020 e o orzamento 2021 aprobado hai dous meses sen 
saber que existía un supéravit do 38%, debe existir unha proxección dos gastos e ingresos trimestral. 
Polo que isto demostra que a Federación necesita profesionalizar a xestión administrativa e económica a 
través da figura dun xerente.  
O Presidente comparte a opinión de D. Manuel Vázquez, que a FGC debería funcionar como unha 
empresa, pero chegouse a unha federación na que non había recursos económicos e chegado a este 
momento, que si os hai debe aproveitalos para seguir crecendo a nivel profesional, buscando unha 
mellor xestión dos mesmos contando cos servizos de xente cualificada. 
Os asembleístas mostran a súa conformidade coa proposta do Cycling Team Cabanas, C. sobre a 
contratación dun xerente. O Presidente comprométese ante a Asemblea á consulta sobre a persoa elixida 
para ocupar o devandito cargo. 
 
b) Informe da Comisión Delegada 
 
A Secretaria dá lectura ao informe favorable da Comisión Delegada sobre as Contas 2020 cumprindo cos 
estatutos vixentes da FGC. 
 
Non formulándose máis observacións ao presente punto sométese a votación quedando aprobadas co 
voto favorable de todos os presentes as Contas anuais do exercicio 2020. 
 
3. Aprobación da xestión do Presidente 
 
a) Memoria das actividades realizadas no 2020 
 
En primeiro lugar, o Presidente fai unha breve introdución antes de iniciar o resumo da memoria de 
actividades. Explica que coa situación excepcional e de incerteza derivada pola pandemia afectou o 
estado organizativo e participativo das probas, supeditadas ás medidas establecidas polas autoridades 
competentes en cada momento.  Nunha situación de colapso e de parón case xeneralizado da actividade, 
a FGC seguiu funcionando. 
 
Seguidamente, presenta a Memoria de actividades 2020: celebración do Campionato de España Ciclocrós 
por segundo ano consecutivo en Pontevedra. O Campionato de Galicia CRI en Baños de Molgas e o 
Campionato de Galicia Ciclocrós en Ferrol, únicos dous autonómicos realizados no ano. A Copa Galicia de 
Ciclocrós con cinco probas puntuables. O traballo coas Seleccións Galegas con presenza nos 
Campionatos de España, destacando as medallas conseguidas polos deportistas galegos. Finaliza 
poñendo en valor que a pesar de ser un ano excepcional e crítico púidose realizar a actividade deportiva 
coas deportistas grazas ao apoio e colaboración dos clubs. A continuación, ofrécese a contestar as 
dúbidas ou preguntas dos asistentes. 
 
Toma a palabra D. Manuel Vázquez, para preguntar que vai pasar coas probas para partir do 9 de maio 
co fin do estado de alarma respecto a os protocolos covid, se se informou á Federación desde a 
Secretaría Xeral para o Deporte. O Presidente respóndelle que aínda non se recibiu ningunha 
comunicación.   
 
 
 
 
 



 

     

 

b) Informe da Comisión Delegada 
 
A Secretaria dá lectura ao informe favorable da Comisión Delegada sobre a xestión do Presidente no ano 
2020 cumprindo cos estatutos vixentes da FGC. 
 
Intervén Dna María José Prado Villar, secretaria do Vigués, C.C., para solicitar que a memoria sexa máis 
completa que poida conter datos sobre a evolución no número de licenzas e clubs de cada tempada. A 
Secretaria respóndelle que esta só é unha memoria de actividades, pero recolle a súa proposta para 
ampliar a unha memoria anual. 
 
Non habendo máis preguntas ao presente punto sométese a votación quedando aprobada co voto 
favorable de todos os presentes a xestión do Presidente 2020. 
 
4. Aprobación novo Regulamento de Licenzas 2021 
 
O Presidente informa que este punto vén por mor dun novo decreto dirixido a todas as federacións 
deportivas. Dona María José Prado intervén para preguntar que obxecto ten un regulamento de licenzas. 
O Presidente explica que é un requirimento obrigatorio que esixe a Xunta de Galicia para todas as 
federacións. Isto débese ás últimas modificacións aprobadas na Lei do deporte galego a principios deste 
ano, na que a Xunta busca un maior control das federacións sobre as súas competencias delegadas tanto 
na organización dos campionatos, como a boa práctica na xestión de venda das licenzas. Ademais, este 
control trae consigo non só a auditoría de contas, senón tamén unha auditoría sobre a xestión do 
Presidente.  
 
O Presidente subliña que este Regulamento non vén imposto pola FGC, senón pola Xunta de Galicia e está 
consensuado e redactado con D. Juan Gaisse Fariña, asesor xurídico da FGC. Sen observacións, 
sométese a votación o Regulamento de Licenzas 2021 quedando aprobado por maioría dos presentes (16 
votos), computándose 1 abstención (Orensano, C.C.). 
 

5. Aprobación Protocolo de actuación para a volta da actividade ciclista fronte ao covid -19 
(ampliado a Estrada e BTT) 
 
Toma a palabra a Secretaria para desenvolver as novas adecuacións ao Protocolo: requisitos para 
probas nacionais e autonómicas e unha guía modelo para axudar aos organizadores na elaboración dos 
protocolos específicos das súas probas. O Presidente engade que este é un documento vivo e as 
modificacións que sufra pasarán a ser aprobadas pola Comisión Delegada, coa autorización da 
Asemblea. Durante a exposición resólvense as dúbidas expostas polos asembleístas sobre o Protocolo. 
Para finalizar, sométese a votación o presente punto, queda aprobado por maioría de votos (14 votos), 
computándose 1 voto en contra (Biciosos-Rías Baixas, P.C.) e 2 abstencións (Teis, C.C. e Paula Lomba 
Rodríguez, estamento de técnicos). 
 
6. Varios, Rogos e Preguntas 
 
D. Francisco José Brea Sánchez, representante do Betanzos, C.C., sinala que desde o seu club enviaron 
varias propostas con antelación. A primeira delas, reorganizar o calendario de Mini BTT e Escolas en 
zona norte e zona sur, pero recoñecen que xa foi tratado en reunión de organizadores. A segunda, que 
debido á falta de probas no calendario junior e amateur, solicita á FGC que axude aos clubs interesados 
en organizar este tipo de probas. Terceira, que a FGC contacte coa SXD e Deputacións provinciais para 
que as subvencións nas compras de vehículos inclúan a compra de coches, non só de furgonetas. Cuarta, 



 

     

 

reactivar os cursos de monitores, a maiores dos cursos de directores deportivos. E última, facilitar unha 
listaxe de clínicas con convenio para efectuar probas PCR. 
O Presidente sinala que respecto á listaxe de clínicas xa está publicado na web e en canto á axuda aos 
clubs, a FGC non fai inxección económica aos mesmos, pero se colabora cubrindo as taxas de carreira ou 
outros gastos de organización. O resto de propostas quedan recollidas para o seu estudo. 
 
Toma a palabra, D. Carlos Moure, presidente do Orensano, C.C., apoiando a proposta do Betanzos, C.C. 
propón o cambio dun modelo deportivo da FGC considerando que o actual está obsoleto. D. Manuel 
Vázquez reforza esta proposta coa idea inicial de profesionalizar a FGC coa figura dun xestor, ao cal se 
lle encomende as tarefas coma se fose unha empresa, marcando uns obxectivos: procura de patrocinios, 
execución de eventos, etc. O Presidente anuncia que neste sentido hai algunhas novidades coa 
ampliación de recursos humanos dentro da FGC, contratouse unha persoa e vaise a contratar outra máis 
para exercer o posto de director deportivo-seleccionador para cubrir o traballo que faltaba na 
Federación, a tecnificación e xornadas de formación. 
 
E sen máis temas que tratar, levántase a sesión sendo as 19.07 horas, e que como Secretaria, CERTIFICO 
co Vº e pr. do Presidente:  
 
 
VºBº          
O Presidente,       A Secretaria 
 
Juan Carlos Muñiz Nieto     Begoña Carpinteiro Manteiga 

 

 
  



 

     

 

LISTADO DE ASAMBLEÍSTAS ASISTENTES 
 

1. Presidente FGC, D. Juan Carlos Muñiz Nieto 
 
Estamento de clubes 
2. Avanza, A.D. (D. Ricardo Maquieira Fontán) 
3. Betanzos, C.C. (rep. D. Francisco José Brea Sánchez) 
4. Bici Verde, C.C. (rep. Dña. Begoña Carpinteiro Manteiga)  
5. Biciosos-Rias Baixas, P.C. (D. Eduardo Fernández Ramos) 
6. Caimanes Betanzos, C. BTT (D. Manuel Seijo Picado) 
7. Coruxo, C.C. (D. José Vila Álvarez) 
8. Cycling Team Cabañas, C. (D. Manuel Vázquez Castro) 
9. Ferrol, C.C. (D. Pedro Enrique Ausin Lobon) 
10. O Rosal, C.C. (rep. D. Ramón Villa Castro) 
11. Orensano, C.C. (D. Carlos Moure Castro) 
12. Teis, C.C. (D. José Antonio Ramos Basteiro) 
13. Vigués, C.C. (rep. Dña. María José Prado Villar) 
14. Viveiro, C.C. (D. Cesareo Lage Pérez) 
 
Estamento de deportistas 
15. D. Esteban Lorenzo Vila 
 
Estamento de técnicos 
16. D. Jose María Alvarez Fajar 
17. Dña. Paula Lomba Rodríguez 
 
Invitado 
D. Oscar F. Sánchez Alonso (directivo FGC) 
 


