
ACTA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA  DO CLUB DEPORTIVO FONTIÑAS  
 
En Santiago de Compostela, no Salón de Actos do soto de Área  Central sendo as  20.00h. 
do 25 de setembro de 2015, celebrouse, en segunda convocatoria, a Asemblea Xeral 
Ordinaria de Socios do Club Deportivo Fontiñas. 
 
ORDE DO DÍA 
 
1. Lectura e aprobación( se procede) da acta da asamblea do ano 2014. 
2. Presentación e aprobación ( se procede) da memoria, resumo de contas 
    2014-15 e presuposto da tempada 2015-16. 
3. Acordo para a solicitude de subvencións a organismos oficiais. 
4. Aprobación do cadro de actividades e prezos para a tempada 2015-16. 
5. Anuncio de subvencións ingresadas do Concello de Santiago. 
6. Rolda aberta de intervencións 
 
1. Lectura e aprobación( se procede) da acta da asa mblea do ano 2014. 
 
       A acta e lida e aprobada por unanimidade 
 
2. Presentación e aprobación ( se procede) da memor ia, resumo de contas 
    2014-15 e presuposto da tempada 2015-16. 
 
A secretaria lee a memoria de actividades correspondente a tempada 2014- 2015.  
Apróbase por unanimidade dos presentes. 
A continuación o tesoureiro presenta documento coas contas correspondentes a mesma 
tempada, das que se achega cadro resumen. 
 

 CONTA 
CLUB 

CONTA SEC. 
MONTAÑA 

CONTA SEC. 
PATINAXE CONTA SHOW  TOTAIS 

Ingresos 18.317,96 20.684,34 45.693,00 1.872,00 86.567,30 
Gastos -14.712,30 -23.238,41 -43.914,95 -2.116,40 -83.982,06 
Saldos da 
tempada 3.605,66 -2.554,07 1.778,05 -244,40 2.585,24 
Saldos anteriores 184,25 7.178,67 1.068,20 245,37 8.676,49 

          
Saldos actuais 3.789,91  4.624,60 2.846,25 0,97 11.261,73 
Saldos bancarios 3.789,91 4.624,60 2.846,25 0,97 11.261,73 

 Socios a 
31.08.2015 207 

  
Compre sinalar que a conta aberta para a organización do Campionato de España de 
Show. “conta show” foi cancelada despois de que fose ingresado nela o importe da 
subvención concedida pola Diputación da Coruña, para tal fin. 
 As contas  son aprobadas por unanimidade dos presentes. 
Seguidamente presenta o presuposto  para a tempada 2015-2016 que é estimativo e fixose 
tendo en conta os gastos de tempadas anteriores e calculando as previsións para esta, así 
calculanse: 
 



Ingresos: 66.600€ 
Gastos:   66584,90€ 
 
Apróbase este presuposto por unanimidade dos presentes. 
 
3. Acordo para a solicitude de subvencións a organi smos oficiais. 
 
Por acordo dos socios presentes, acordase autorizar a xunta directiva para solicitar canta 
subvención se considere oportuna para o bo funcionamento do club, ante os organismos 
oficiais que as convoquen. 
 
4. Aprobación do cadro de actividades e prezos para  a tempada 2015-16. 
 

- Sección de Patinaxe : pretendese seguir cos grupos da tempada pasada, a 
expensas das horas de pavillón que o Concello teña a ben concedernos, estes 
grupos serán: 5 grupos de escola deportiva, un grupo de escola de show, 3 grupos 
de competición de show, así como 2 grupos de competición individual. Así mesmo 
pretendese solicitar a organización de algunha das competición de niveles e, si se 
da a oportunidade, o campionato galego de show. 
En canto aos prezos das actividades, a diminución das subvencións fai necesario un 
aumento dos mesmos. Preséntanse tres propostas: 
1º Escola deportiva: 25€ 
    Horas de competición: 12€  
    Patinaxe adultos: 25€ a cobrar trimestralmente por adiantado. 
2ª Escola deportiva: 27€ 
    Horas de competición: 10€  
    Patinaxe adultos: 27€ a cobrar trimestralmente por adiantado. 
3ª Escola deportiva: 26€ 
    Horas de competición: 11€  
    Patinaxe adultos: 26€ a cobrar trimestralmente por adiantado. 
Procedese á votación co seguinte resultado: 1ª :1 voto, 2ª: 11 votos, 3ª: 2 votos. 
Acordase establecer os seguintes prezos para a tempada 2015-2016: 
  
    Escola deportiva: 27€ 
    Horas de competición: 10€  
    Patinaxe adultos: 27€ (a cobrar un trimestre en conxunto e dicir, 81€ por  
                                          adiantado). 
A Federación Galega de Patinaxe anunciou unha importante subida do prezo das 
fichas federativas por dous motivos. Polo aumento do custe do seguro médico 
incluído na mesma, que pasa a ter un coste de 35€ por ficha e pola diminución de 
ingresos da propia federación pola supresión de subvencións da Xunta de Galicia a 
deportes non olímpicos. Deste xeito as fichas federativas pasarían  a ter un prezo 
duns 58€( ainda por confirmar pola FGP). 
A xunta directiva valorando o que isto suporá para os pais propón, que os 
patinadores dos grupos A e B ( os máis pequenos) que non formen parte de grupos 
de competición non se federen e que o club contrate un seguro privado para cubrir 
posibles lesións. Chegouse a un acordo con MAPFRE que nos poría unha couta de 
25 € por patinador. A diminución de fichas federativas suporía para o club unha 
diminución no importe das subvencións, polo cal proponse que se cobre 30 € aos 
pais por este seguro como compensación por esa diminución de ingresos, e aínda 



así os pais aínda aforrarían cartos. Algúns socios propoñen que se aplique esto 
tamén a patinadores do grupos mais altos, pero habería que consultar á 
aseguradora si mantería o prezo nese caso. Aprobase esta proposta e acordase 
propoñer aos pais as dúas opcións: federarse ou contratar o seguro, deixando claro 
que é obrigatorio optar por unha delas.  
 

- Sección de Montaña: As diferentes saídas iranse colgando na paxina web nas 
follas trimestrais, a destacar a subida ao Pedroso a beneficio de UNICEFe a 
andaina dos 50 kms .Como novidades, en outubro levarase a cabo unha saída 
infantil ao mosteiro de Carboeiro, os menores deberán ir acompañados de algún 
adulto asi como a recuperación da ruta nocturna por Santiago o día 5 de decembro. 
Iñaki Bilbao esta traballando coa FGM para organizar unha competición de escalda 
base. 
En canto aos prezos, a xunta directiva propón manter os da tempada anterior. 
Apróbase esta proposta quedando os prezos das saídas en  15€. 
 

5. Anuncio de subvencións ingresadas do Concello de  Santiago. 
 

O presidente anuncia  o ingreso na conta do club do importe da subvención para o 
deporte federado do Concello de Santiago da tempada 2014-2015  que ascende a 
3773,19€  e a solicitude de 4500€ po lo mesmo concepto para a tempada 2015-
2016. Así mesmo o concello ingresou 6000€  polo convenio asinado para a 
organización do campionato de España de Show 2014. 
Para dita organización a deputación  tamén ingresou o importe da subvención 
concedida por un importe de 1.872€. 
Por outra banda, a Secretaría Xeral para o Deporte concedeunos unha subvención 
para gastos de funcionamento de entidades deportivas e ingresou no mes de agosto 
un total de 2.244,17€. 
 

6. Rolda aberta de intervencións 
 

Non se producen intervencións nesta rolda . 
 
 
 
ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA 
 

ORDE DO DÍA 
1.  Actualización da cota de socio para a tempada 2015-2016. 
2. Renovación de vacantes de  cinco membros da xunta directiva. 
 
1.  Actualización da cota de socio para a tempada 2 015-2016. 
 
Apróbase  establecer a cuota de socio para a tempada   2015-2016 en 30€.  
 
2. Renovación de vacantes de  cinco membros da xunt a directiva. 
 
Como está contemplado nos estatutos do club, procedese a renovación dos 
seguintes membros da xunta directiva: Javier Laiño Lorenzo, Mercedes Pérez 
Barros, Noelia Rodriguez Otero e Marcelino Tojeiro Couce. 



Presentan a súa candidatura os seguintes socios: 
                         Pedro Carballo Benito (socio nº 234) 
                      Juan Pérez Ponte (socio nº 267) 
                       Marcelino Tojeiro Couce (socio nº 1) 
                         Mª Jesús Rodríguez Álvarez (suplente da convocatoria anterior) 

 
Non se precisa facer votación co cal os candidatos pasan a formar parte da xunta 
directiva para os próximos dous anos. 
 
 
E non habendo mais asuntos que tratar, dáse por rematada a asamblea cando son 
as vinteuna horas e trinta e cinco minutos 
 

O presidente      A secretaria 
 
 
 
Javier  Laíño Lorenzo     Mercedes Pérez Barros 

 


