ACTA ASEMBLEA XERAL
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL “AVINZA GDR 15”
O DÍA 5 DE FEBREIRO DE 2009

No Salón de Actos do Fogar dos Maiores de Allariz, sito no Campo da Barreira, 3, cando
son as 19,00 horas do día 5 de febreiro de 2009, previamente convocados/as, reuníronse
os Sres./as. abaixo relacionados/as, baixo a presidencia do Sr. PRESIDENTE, Francisco
García Suárez, constituídos en Asemblea xeral a fin de celebrar unha sesión ordinaria da
Asociación AVINZA GDR 15, para tratar os asuntos que a continuación se detallan como
orde do día.

Xunta Directiva:
PRESIDENTE
D. Francisco García Suárez
VICEPRESIDENTE 1º
D. Manuel Gallego Vila
VICEPRESIDENTE 3º
Da. Yolanda Quintas Salgado
VICEPRESIDENTE 4º
D. Javier Bretaña Cid
SECRETARIO
D. Francisco Xabier Oviedo Rodríguez
VICESECRETARIA
Da. Vanesa García Rodríguez
TESOUREIRO
D. José Manuel Fernández Gómez
VOGAIS
Da. María Teresa Barge Bello
Representante Concello Baños de Molgas por delegación
D. Xoán Xosé Jardón Pedras
D. José Luis Gavilanes Losada
D. Francisco José Gómez
D. Manuel García Rodríguez
D. Antonio Míguez Nogueiras
D. David Vila Cid
D. José Javier Pérez Bouzas
Da. Julia Rodríguez Lamas
D. Juan Álvarez

Asociacións e Colectivos integrados na Asemblea:

-------------------------------------ORDE DO DIA--------------------------------------------

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior
2. Información sobre o convenio recentemente aprobado.
3. Proceso de selección de persoal:
- Praza de xerente
- Praza de técnico
- Praza de administrativo
4. Baremo e criterios de selección de proxectos
5. Modificación da directiva
6. Rogos e preguntas
------------------///--------------------

Iníciase a sesión coa aprobación da acta da sesión anterior.
Asimesmo, o Presidente – Francisco García Suárez - da conta da sinatura do
Convenio de Colaboración co AGADER
3.

Proceso de selección de persoal

Preséntase o documento base que servirá de guía para as bases para a contratación
do equipo xestor da Asociación, e trasládase o acordo da xunta directiva para que no
prazo de 15 días sexa a propia Xunta Directiva quen presente un documento definitivo
das bases.
Do mesmo xeito, trasládase a solicitude de que esta Asemblea delegue na X.D. a
aprobación do documento das bases para a contratación.
Sendo este punto aprobado por maioría.

4.

Baremo e criterios de selección de proxectos

Procédese á presentación e explicación do documento base realizado para o baremo
dos proxectos, tendo en conta as suxestións da Axencia de Desenvolvemento Rural –
AGADER. Incídese na necesidade de baremar alto, nos proxectos de índole produtiva,
as zonas máis deprimidas.
En relación aos proxectos non produtivos, vese a necesidade de que se desenvolva
alomenos unha actuación un por concello. Asimesmo valórase altamente a necesidade
de realizar proxectos conxuntos – de índole comarcal.

5.

Modificación da directiva

Ante a non comparecencia de UUAA ás convocatorias de Xunta directiva, acórdase
que este posto non sexa cuberto ate o cambio da X.D.
6.

Rogos e preguntas

Dáse conta das proposta de Caixa Nova para o soporte de crédito e pólizas.
Acórdase facer a solicitude de proposta ás dúas caixas galegas antes de decidir

Sen haber máis asuntos que tratar, remata a sesión sendo as 20,00h

O PRESIDENTE

O SECRETARIO

