ACTA XUNTA DIRECTIVA
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL “AVINZA GDR 15”
O DÍA 1 DE MARZO DE 2011

Asisten:
PRESIDENTE
D. Francisco García Suárez
VICEPRESIDENTE 3º
Da. Yolanda Quintas Salgado
VICEPRESIDENTE 4º
D. Manuel García González
SECRETARIO
D. Francisco Xabier Oviedo Rodríguez
VICESECRETARIA
Da. Rosa María Pereira Vázquez
TESOUREIRO
D José Manuel Fernández Gómez
VOGAIS
Da. María Teresa Barge Bello
Antón en representación de Xosé Xaquín
Rodríguez Ambrosio
D. Xoán Xosé Jardón Pedras
D. José Luis Gavilanes Losada
D. Javier Seara Fernández
D. David Pereira Vázquez
Da. Mª Ángeles Gil Selas
D. Dositeo Fernández Fernández
D. José Benito Grande Rodríguez
D. Juan Álvarez Losada
D. Francisco José Gómez Gómez

No Salón de Actos do Centro de Promoción
Económica de Allariz, sito na rúa Portelo 4,
cando son as 17:15 horas do día 1 de marzo
de
2012,
previamente
convocados/as,
reuníronse
os
Sres./as.
á
marxe
relacionados/as, baixo a presidencia do Sr.
Francisco García Suárez, constituídos en
Xunta Directiva 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.

ORDE DO DÍA

Comeza a sesión ás 17:15 e o presidente procede a facer unha introducción
resumo dos temas a tratar (repárteselles a todos os asistentes a
documentación que a esta acta se adxunta)
1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

Os asitentes recibiran por correo, xunto coa convocatoria a acta da Xunta
Directiva do 09/06/2011, apróbase por unanimidade sen haber ningunha
obxección.

2.- PROXECTOS
a) Ratificación de acordos asinados polo presidente.

O presidente recorda que, como se decidira na última xunta directiva, o propio
presidente asinou os acordos dos proxectos en espera da seguinte reunión na
que se ratificarían estes acordos se así a directiva o decidía. A xerente toma a
palabra e explica o primeiro expediente modificado que é o de Iván Morgade
que se alterou pola modificación da natureza do solicitante que pasou de ser
unha persoa física a unha sociedade. A continuación todos os datos que se lle
expuxeron aos asistentes, o cambio de baremo e a conseguinte modificación
no expediente.
ACORDO 1: MODIFICACIÓN DA AXUDA DO EXPEDIENTE:
Título: Carpintería de Madeira
Expediente L10-41300-15-0003
Cambio de promotor: Inicialmente o solicitante da axuda era IVAN MORGADE e solícitase un
cambio na titularidade do proxecto e o promotor pasa a ser a sociedade MADEIRA E MOBLE
FANDINGA SL, con CIF B32421901.
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Cambio no orzamento do ICE verificado, debido a un erro detectado no mesmo. O

orzamento queda do seguinte xeito, tendo en conta o orzamento presentado polo promotor.
Concepto

Partida

Obra civil
(Construción nave)
Maquinaria
Mobiliario
Ferramentas

Obra civil
Maquinaria
Mobiliario
Equipamento
Medios e
equipos de
Furgoneta
transporte
Placas divulgación
Outros
Licencias e
Licencias municipais
permisos
Equipos informáticos
Equipamento
Achegas en
Proxecto de obra
especies
TOTAL ACEPTADO SEN IVE
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Orzamento
Presentado
con IVE

Orzamento
presentado
Sen Ive

Orzamento
aceptado
sen IVE

35.450,44
35.090,00
2.000,00
8.190,04

30.560,72
30.250,00
1.724,14
7.060,38

30.560,72
30.250,00
1.724,14
7.060,38

25.300,00
464

21.810,35
400

21.810,35
400

709,01
1.907,57

611,21
1644

611,21
1644

3000

3000

3000

Observacións
SEN IVE
SEN IVE
SEN IVE
SEN IVE
SEN IVE

SEN IVE
SEN IVE
SEN IVE
SEN IVE

97.060,80

Modificación no baremo do proxecto, tendo en conta a nova situación:

A) PROXECTOS PRODUTIVOS
1. Situación xeográfica
1.1. Características económicas do concello no que se ubica
Concello con IMRF comprendido no intervalo ( 0 – 84 )

Máximo 100 puntos
Máximo 40 puntos
Máximo 10 puntos
10 PUNTOS
10 puntos

Concello con IMRF comprendido no intervalo (85 – 89)
1.2. Características demográficas do concello no que se ubica
Densidade de poboación (Persoas/Km2)
Densidade de poboación entre (ata 39)
Densidade de poboación entre (40 - 49)
Núcleo ou entidade de poboación no que se ubica
Empadroados entre o intervalo (ata 99)
Empadroados entre o intervalo (100 – 299)
Empadroados entre o intervalo (300 – 599)
Outros criterios xeográficos
Zonas de montaña
Espazos naturais protexidos
Distancia a grandes núcleos de poboación (1) Entre (mais de 10
km)
Distancia a grandes núcleos de poboación (1) Entre (de 4 a 10
km)
2. Características do promotor
2.1. Uso do galego
2.2. Colectivo
Individual. O subcriterios seguintes son acumulativos
Muller
Menor de 30 anos
Persoas con discapacidade (mínimo 33%)
Personalidade xurídica
Cooperativa, SL ou outra con máis do 50% de traballadores/as persoas de difícil inserción
2.3. Dentro da composición da entidade xurídica promotora
(SAT, cooperativa...), un ou máis dos compoñentes sexan
persoas desempregadas inscritas na oficina de emprego durante 6
meses ou máis
3. Incidencia no emprego
3.1. Creación de emprego neto
Valórase a ratio R= investimento/nº empregos creados
R >= 20.000€
R >= 40.000€
R >= 60.000€
R >= 80.000€
3.2. Contratación de Colectivos desfavorecidos
Nº de mulleres
Nº de persoas menores de 30 anos
Nº de persoas con discapacidade (mínimo 33%)
Nº de persoas desempregadas inscritas na oficina de emprego
con antigüidade de 6 meses ou mais
3.3. Mantemento de emprego
De 0.25 ata 2 postos
Máis de 2 postos
4. Impacto sobre o territorio
4.1 Capacidade de arrastre do proxecto
50% mínimo dos inputs para a posta en marcha do proxecto,
pertencentes ao territorio
Complementariedade con proxectos existentes. Implantación de
actividades inexistentes no territorio.
Nun Concello
No Territorio
4.2. Incidencia ambiental
Implementación de enerxías renovábeis/ Quecemento con
subprodutos da madeira_estufa de biomasa
Sistemas de aforro de auga e/ou sistemas de reducción e
reciclaxe de residuos

8 puntos
Máximo 30 puntos
Máximo 10 puntos
10 PUNTOS
10 puntos
8 puntos
Máximo 10 puntos
10 PUNTOS
10 puntos
8 puntos
6 puntos
Máximo 10 puntos
5 puntos
3 PUNTOS
3 puntos
2 puntos
1 puntos

5 puntos

Máximo 10 puntos
5 PUNTOS
Máximo 3 puntos

1 puntos
1 puntos
1 puntos
3 puntos
2 puntos

2 PUNTOS

Máximo 25 puntos
Máximo 15 puntos
15 puntos
12 puntos
9 puntos
6 puntos
1 puntos
1 puntos
1 puntos
2 puntos

12 PUNTOS

Máximo 8 puntos
1 PUNTOS
1 PUNTOS
2 PUNTOS
Máximo 2 puntos

1 punto
2 puntos
Máximo 25 puntos
Máximo 10 puntos
5 puntos
5 PUNTO
Máximo 5
puntos
1 punto
4 puntos
3 puntos
3 puntos

Máximo 15 puntos
3 PUNTOS

Implantación de sistemas de xestión ambiental
3 puntos
Contribución á prevención de lumes forestais
3 puntos
Traslado de actividades nocivas, molestas e insalubres de zona
3 puntos
urbana a chan industrial
TOTAL
64 PUNTOS
As modificacións no baremo, supoñen un cambio na puntuación, máis non se aumenta a
porcentaxe de axuda que queda en 33.9% e un contía de 32.903,61 €, sobre un orzamento
aceptado de 97.060,80 €

DATA DO ACORDO: 22 de novembro de 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As modificacións son aprobadas por unanimidade pola xunta directiva sen se
expoñer ningunha obxección.
ACORDO 2: MODIFICACIÓN DA AXUDA DO EXPEDIENTE:
Título: Construción de nave empresarial de pintura e decoración
Expediente: L10-41300-15-0024
Promotor: Pinturas e decoración Allariz S.L.
Porcentaxe: 25.8%
Subvención proposta: 30.918,5 €
Concello: Allariz
DATA DO ACORDO: 16 de xuño de 2011
** A subvención aprobada en Xunta Directiva era inicialmente de 29.757,4 €

Apróbase esta modificación por unanimidade.
ACORDO 3: APROBACIÓN DA AXUDA AO EXPEDIENTE SEGUINTE:
Título: Modernización de explotación de vacún de carne (Maceda)
Expediente: L10-41100-15-0031
Promotor: ÁNGEL JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Porcentaxe: 32.4%
Subvención proposta: 3.212,54€
Concello: Maceda
DATA DO ACORDO: 20 de setembro de 2011

Apróbase a axuda do expediente citado por unanimidade.
ACORDO 4 : APROBACIÓN DA AXUDA AO EXPEDIENTE SEGUINTE:

Título: Modernización do proceso produtivo e do equipamento da PEME EBANISTERIA
ALLARIZ S.L
Expediente: L10-41300-15-0028

Promotor: EBANISTERIA ALLARIZ S.L
Porcentaxe: 27,6 % do orzamento
Orzamento: 431.677,9 €
Subvención proposta: 119.143,1 €
Concello: Allariz
DATA DO ACORDO: 13 de xullo de 2011

Apróbase a axuda por unanimidade.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ACORDO 5:
O Sr. Francisco García Suárez con DNI 34916818N como presidente de AVINZA GDR 15
ACORDA
Solicitar a AGADER a dispoñibilidade dos fondos para gastos de funcionamento da
anualidade 2012 correspondentes ao Grupo de Desenvolvemento Rural AVINZA GDR 15, que
ascende á cantidade de 64.810, 10 €
DATA DO ACORDO: 14 de febreiro de 2012

Apróbase por unanimidade a solicitude a AGADER
funcionamento da actual anualidade.

dos fondos para

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación o presidente introduce os seguintes cadros de datos indicando
que o primeiro é un resumo dos proxectos aprobados e certificados (total ou
parcialmente) durante o ano 2011, esta información sera trasladada á
Asamblea Xeral. Faise unha lectura dos cadros coa axuda da xerente e do
presidente. Faise fincapé no diñeiro invertido polos promotores nestes tempos
de crise.
PROXECTOS APROBADOS EN 2011
Orzamento
TOTAL

Orzamento
aceptado

%
Privado

%
axuda

CERTIFICADO E PAGADO
%

MEDIDA 4.1.1.
L11-41100-150031- Modernización
explotación gandeira
TOTAL
11.700,00

9915,25

55% 45,0% 100%

9.915,25

Axuda (€)

3.212,54

Axuda

Pendente 2012

0,00

3.212,54

3.212,54
3.212,54

MEDIDA 4.1.2.
L10-41200-15-0006_A.R.Golpellás

19.965,60

73%

27%

0%

0,00

**

5.390,71

L10-41200-15-0008_A.R.Hermide

19.587,50

73%

27%

0%

0,00

**

5.288,63

TOTAL

39.553,10

39.553,10

MEDIDA 4.1.3.
PRODUTIVOS
L10-41300-15112.591,06
97.060,80
0003_Carpintería de
madeira
L10-41300-15-0007_A
179.839,58
41.728,46
saia da Carolina
L10-41300-15-009_Taller
290.595,00
246.267,00
reciclaxes industriais
L10-41300-15323.106,14
214.037,53
0010_Taberna Acevedo
L10-4130-15-0015_Taller
56.300,75
47.712,50
mecánico
L10_41300-15293.729,00
248.923,00
0017_Servizos
automoción
L10-41300-15100.164,95
82.839,35
00018_Artesanía Ducí
L10-41300-15-0020_Enx.
114.405,04
96.953,42
E catastro_ Geoactive
L10-41300-15230.925,41
161.700,55
0023_Escaiolas Suso
L10-41300-15174.952,00
113.766,90
0024_Nave de pintura e
decoración
L10-41300-15509.379,90
431.677,90
0028_Modernización do
proceso
produtivo_Ebanistería
Allariz
TOTAL PRODUTIVO 2.385.988,83 1.782.667,41

0,00

66% 33,9%

10.679,34

32.903,61

32.903,61

6.995,62

0,00

10.515,57

0,00

90.133,72

90.133,72

25%

15.410,78

46.232,33

61.643,10

57% 42,6% 100%

12.992,58

0,00

20.325,53

70% 30,0%

58.707,05

15.969,95

74.677,00

75% 25,20 100%
%
63% 36,6%
0%
71% 28,8%

79%

68% 31,8%

26.342,91

55% 45,0%

95%

41.367,12

0,00

43.629,04

74% 25,8%

70%

29.203,12

12.515,62

41.718,74

74% 25,8%

70%

21.642,95

7.708,91

29.351,86

72% 27,6%

30%

35.742,93

83.400,17 119.143,10

222.062,14 288.864,31 550.384,18

NON PRODUTIVOS
L10-41300-1513.720,00
0019_Escavación
arqueolóxica do
MILIARIO
L10-41300-15- 118.741,46
0012_Rutas Serra de San
Mamede
TOTAL NON PRODUTIVO
TOTAL

11.720,00

30%

70% 100%

100.628,29

37%

64%

112.348,29

2.569.703,39 1.944.484,05
€
€

71%

8.204,00

0,00

8.204,00

45.636,90

18.262,10

63.899,00

53.840,90

18.262,10

72.103,00

279.115,58 307.126,41
€
€

636379,06

c) Resumo de proxectos pendentes de Verificación AGADER

PROXECTOS EN TRAMITACIÓN

MEDIDA 4.1.1.

Concello

1 L10-41100-15-0022_ Xardinería Allariz

Allariz

2 L11-41100-15-0027_ ECOLEIA_Torneiros

Allariz

3 L11-41300-15-0034_ Cervexa artesán

Allariz

4 L11-41100-15-0037_ Coop. Hortícola
5 L11-41300-15-0039_Explotación de bois en extensivo

Vilar de Santos
Allariz

MEDIDA 4.1.3.
PRODUTIVOS
6 L11-41300-15-0025_Casa Lucía

Allariz

7 L11-41300-15-0030_ Modernización Peme de Mobles

Paderne de A.

8 L11-41300-15-0032_ Servizos fontanería e calefacción

Vilar de Santos

9 L11-41300-15-0033- Consultoría Medio Ambiental

Allariz

10 L11-41300-15-0035_ Centro de estudos

Allariz

11 L11-41300-15-0036_I.T. Bolque Pedra natural

Allariz

12 L11-41300-15-0040_Empresa de transportes

Allariz

13 L12-41300-15-0042_ Modernización taller de Lacados
14 L12-41300-15-0043_ Xogoteca

Xunqueira de Ambía
Allariz

NON PRODUTIVOS
15 L11-41300-15-0039_ Mobiliario Centro Social O Foxo
16 L11-41300-15-0041_ Espazo multicisciplinar

Xunqueira de Ambía
A Bola

A xerente expón que, ante os importes que quedan por certificar dos proxectos
de 2011 e máis os que están en proceso de solicitude e tramitación para o
2012, o orzamento non alcanzará para todos así que se deberá discutir un
criterio de selección. Intervén o presidente para dicir que este acordo haberá
que tratalo na Asemblea Xeral por ser de trascendencia e que a xerente se
encargará tamén de obter información sobre o criterio por parte de AGADER ou
o adoptado polos outros GDR que se atopen con este problema. Remárcase a
importancia de que sexa un criterio obxectivo. A decisión tomarase na
Asemblea Xeral á vista das consultas realizadas.
Outra puntualización faise sobre a esixencia a AGADER do desbloqueo dos
fondos 2008 e 2009, que están retidos. O presidente expresa o seu desexo de
que esto se traslade a axencia galega porque co actual orzamento o grupo ten
serias dificultades para desenvolver o seu traballo e responder todas as
solicitudes de subvención que se están tramitando.
d) proxectos DESFAVORABLES

Durante iste período houbo dous proxectos que non foron elixidos e expóñense
as razóns. O primeiro dos que aparecen no cadro por non ter presentado a
documentación requeride e o segundo por non ser unha actividade elixible.

PROXECTOS DEFAVORABLES

MEDIDA 4.1.3.

Motivo

Concello

PRODUTIVOS
L10-41300-15-0021_ Canceira

Non entregar documentación

L11-41300-15-0026_ Allariz events

Non elixible a actividade

Apróbase por unanimidade a NON
recollidos.

SELECCIÓN

Xunqueira de Ambía
Allariz

dos proxectos arriba

C) Aprobación dos seguintes proxectos:
O presidente indica que nesta sesión teñén que decidir sobre os seguintes
proxectos presentados. Procédese á lectura dos mesmos.
Título:
Nº expediente:
Promotor:
Resumo:
Orzamento aceptado

Modernización de explotación de Cabras
L11-41100-15-0011
José Antonio Lordi Nogueiras
Compra dunha rotoempacadora
29.250 €

% Axuda

39%

Importe da axuda

11.407,5 €

Concello

Vilar de Santos

Título:
Nº expediente:
Promotor:
Resumo:

Posta en valor do Castro de Armea
L11-41200-15-0029
Concello de Allariz
-

Escavación arqueolóxica do Castro

-

Sinalética

-

Roteiros e sinalética

Orzamento
aceptado

25.457,14

% Axuda

66,26%

Importe da axuda

16.852,63 €

Concello

Allariz

Unha vez lidos os cadros aclárase, por parte da xerente que o expediente da
Posta en valor do Castro de Armea está á espera da chegada da carta de
AGADER onde se notifique a súa aprobación pero que se ten constancia oral
do visto bo ao proxecto.
Apróbanse os dous proxectos por unanimidade.
3.- CONTAS
Expóñense os gastos de funcionamento do grupo remarcando as escaseza de
fondos que non son suficientes para cubrir os mínimos da asociación. Grazas
aos proxectos de cooperación cos que se traballa pódese facer fronte aos
gastos correntes do ano. A xerente fai unha lectura dos datos.

Asociación Avinza GDR 15
Informe de gastos de funcionamiento 2011
Anualidade 2011

Gastos 2011
AMBIEMPLÉATE

FOGGA
Persoal

(Nóminas, seguros, IRPF)

Dietas e Axudas de custo
Suministros e material de oficina
Outros gastos( gastos sede, correos)

12.155,35 €

1.801,86 €

2.352,61 €
1.639,68 €
4.379,09 €
60.754,91 €

319,31 €

204,20 €

514,18 €

931,02 €
13.405,68 €

2.006,06 €

514,18 €

76.680,83 €
Total pagado FOGGA

60.754,91 € (pagado total)

Total pagado Ambiempléate

13.405,68 € (pagado total)

Total pagado J. RURALES
Total pagado PLATAFORMA
TOTAL

2.006,06 € (pagado 75%)
514,18 € (pendente de pago)
76.680,83 €

Recargos
128,29 €

PLATAFORMA

52.383,53 €

Gastos xustificados
Funcionamento

Gastos Bancarios
856,92

JÓVENES
RURALES

Total

2011
985,21 €

(non subvencionables)
Contas Bancarias Saldos a 31/12/2011
Banesto Crédito Agrobanesto Financiación
Banesto Conta Corrente
Caixa Grupo (efectivo)

-30.000,00 €
1.958,25 €
75,35 €

Cotas socios 2011
ABONADAS
Concello de Allariz
Concello de Paderne de Allariz
Concello de Vilar de Santos

2.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

O presidente fai referencia á necesidade de abonar as cotas de socios por
parte dos concellos porque os gastos non subvencionables crecen ano a ano e
sería positivo ter un remanente para afrontalos e que non cheguemos ao final
do período sen fondos. Recórdaselle aos alcaldes presentes que procedan ao
seu pago e o presidente suxire o envío dun recordatorio a aqueles concellos
que aínda non responderan, indicación que apoia o alcalde de Vilar de Santos.
Intervén a alcaldesa da Bola para indicar que farán o ingreso nos próximos días
e para disculparse pola tardanza.

4.- PROXECTOS COOPERACIÓN
A xerente toma a palabra para explicar as actividades levadas a cabo durante o
2011 grazas ao proxecto de cooperación AMBI-EMPLÉAte e o que está
proxectado para este ano: un curso de Aptitude empresarial agraria. Tamén
se fai referencia a entrada de Avinza en dous novos proxectos que se explican
a continuación.
AMBI-EMPLÉAte
Continuamos dentro do proxecto AMBI-EMPLÉAte que entra no seu 3º ano, fase II de
execución cun orzamento total de 810.000,00€. No ano 2011, dentro deste proxecto,
desenvolvéronse no territorio Avinza diferentes actividades:
•

Curso de Xestión Integral e Sostible do Monte (Maceda).

•

Curso Autoemprego: un cambio vital e profesional (Allariz).

•

Conferencia de LLuís Martínez-Rives

•

Curso de Cestería (Taboadela).

•

Asesoramento personalizado a novos emprendedores

•

Xornadas para a implantación da Carta Europea de Turismo Sostible.

•

Reunións técnicas.

•

Creación da páxina web www.ambiempleate.es e construcción dunha bolsa de
emprego.

Xa está programado para este 2012 o curso Aptitude empresarial agraria de 250 horas de
duración.

JÓVENES RURALES
Proxecto de cooperación que ten como grupo coordinador o GAL Sierra del Jarama, aprobado
na convocatoria 2011 e do que Avinza é socio. Este proxecto disporá dun orzamento de
480.000,00 € distribuidos en catro anos 2011/2014.
O seu obxectivo é loitar contra o despoboamento procurando a formación e a sensibilización
dos mozos no seu propio entorno. Os novos do medio rural deben recibir mensaxes positivas
orientadas cara a necesidade de que os seus territorios precisan da súa participación activa.

PLATAFORMA DE EXPERIENCIAS Y SERVICIOS GEOLOCALIZADOS
Avinza tamén participa como socio neste proxecto coordinado polo grupo PROMANCHA e que
dispón dun orzamento de 550.000,00€ distribuidos en catro anos 2011/2014.
Este proxecto pretende crear unha plataforma social, interactiva e multimedia, con motores de
animación 2D e 3D e realidade aumentada, para fomentar o coñecemento e a posta en valor
da cultura, economía e biodiversidade do ámbito rural e natural, a través da difusión de
experiencias exemplares.

A xerente toma a palabra para expoñer as próximas actividades de divulgación.
Mentres, se procede ao reparto do libro infantil Que ves no rural? editado por
Avinza e que se vai entregar nos centros educativos de tódolos concellos.
Tamén se solicita axuda a todos os membros da directiva na correción da guía
de promoción do territorio que se está a elaborar. Os representantes dos
diferentes concellos levan copias do material xa impreso para que introduzan
as súas aportacións.
Avinza GDR 15 acaba tamén de empezar a colaborar co FORO La Región na
organización de conferencias.

Vaise desenvolver en Paderne de Allariz un curso de cestería que está dentro
da programación anual, están sen confirmar as datas pero informarase
puntualmente.

5.- Actividades de Divulgación e promoción:
1.- Entrega de libros infantil, Que ves no rural?, nos centros educativos do territorio AVINZA
GDR 15
2.- Publicación da Guía de Promoción de todo o territorio
3.- Ciclos de conferencias en colaboración con La Región
4.- Pendente de realizar o curso de cestería en Paderne de Allariz

Procede o presidente a falar do próximo calendario a establecer, está pendente
a convocatoria da Asemblea Xeral que se fixará para a última semana de
marzo ou a primeira de abril, presentaranse nela os orzamentos para 2012 do
grupo e se procederá á renovación da directiva. Para a súa organización
convocarase unha xunta directiva previa na que se fixará a data e a orde do
día.

Sen máis temas a tratar péchase a reunión ás 18:00

Francisco García Suárez
Presidente

Xabier Rodríguez Oviedo
Secretario

