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ACTA ASEMBLEA XERAL–MODO ONLINE 
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL LIMIA-ARNOIA GDR-10 

Luns, 27 de Xuño de 2022 
 

Asisten:RELACIÓN DE ASISTENTES 

GUMERSINDO LAMAS- Alcalde Sarreaus 
ELVIRA LAMA- Concello de Xinzo de Limia 
ANTONIO MIGUEZ NOGUEIRAS-Concello vilar de Santos 
JOSE MANUEL- Concello de Calvos de Randín 
JOSE ANTONIO FEIJOO- Concello de Baltar 
ALVARO VILA ARAUJO- Concello de Taboadela 
ANTONIO IGLESIAS-  Concello de Lobeira 
MANUEL B. FERNÁNDEZ- Concello de Verea 
MANUEL CONDE- Concello de Vilar de Barrio 
LAURA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ- Adegal 
 
XAN CARLOS FERNANDEZ- Adega 
XIANA CARRERA:- Foro Muiños 
ELADI CID- Comunidade Montes Xunqueira 
MANUEL FEIJOO PROL- CMMV San Mamede e Medo 
LORENA PORTELA- Asociación a Pipela 
 
ONLINE 
ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE CELANOVA 
AGRUPACIÓN MUSICAL DA LIMIA 
SANDRA QUINTAS- Concello de Bande 
ISRAEL- Concello de Muiños 
BERNARDO VARELA- RB Area de Allariz 
CRISTINA CID FERNÁNDEZ- Concello de Allariz 
CRISTINA ALVAREZ QUINTAS-As. Xan de Arzúa 
BEATRIZ GÓMEZ IGLESIAS. As. Mulleres rurais rio limia 
 
 
 
 

 

No Salón de Planos do Concello de Xinzo de Limia, e en 

MODO ONLINE, sendo as 20:20 h,  previamente 

convocados/as, reuníronse os Sres./as. á marxe 

relacionados/as, baixo a presidencia do Sr. PRESIDENTE, 

Gumersindo Lavas Alvar, a fin de celebrar xunta directiva  da 

Asociación LIMIA ARNOIA GDR 10, para tratar os asuntos  que 

a continuación se detallan: 

1. Aprobación, acta da sesión anterior 
 

2. Actualización de entidades socias: Incorporacións e 
baixas.  
 

3. Aprobación da memoria de actividades e das 
contas de 2021 
 

4. Balance do período de programación medida 
LEADER 2017-2022.  
 

5. Aprobación de presentación de candidatura da 
Asociación Limia Arnoia como de Grupo de 
Desenvolvemento Rural para a xestión dos fondos 
LEADER para o período 23-27 
 

6. Modificación de Estatutos para adaptarse aos 
condicionantes da candidatura do punto 5.  
 

7. Outros asuntos de interese. 

 
 

D. Gumersindo Lamas Alvar, con D.N.I.34.953.566-Y  en calidade de Presidente do GDR10 Limia-

Arnoia, inicia a sesión sendo ás 20:00 HORAS E 20 MINUTOS.  

1. Aprobación, acta da sesión anterior 
 
APRÓBASE CO VOTO FAVORABLE DE TODOS OS ASISTENTES 
 
 

2. Actualización de entidades socias: Incorporacións e baixas.  
O GDR ten rexistradas duas solicitudes 
 
‐ Asociación Cultura Antela Editorial (Xinzo de Limia) 
‐ Asociación Cultural Rebulir (Ramirás): ainda que non pertence o noso territorio ten 

demostrada a súa actividade dentro dos Concellos que conforman o GDR-10. Así 
mesmo se acorda presenten acreditación de dita actividade no mesmo. 

APRÓBASE CO VOTO FAVORABLE DE TODOS OS ASISTENTES 
 

3. Aprobación da memoria de actividades e das contas de 2021 
Faise exposición das actividades executadas dende o GDR durante a anualidade 2021 
ANIMACIÓN: Ver documentación xunta Asamblea. 
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CONTAS 2021 

Capítulo   GASTOS    INGRESOS  
 PENDENTE INGRESO 
AGADER/SOCIO  

 BALANCE 
ANUAL    

I.1 - Xerente  
                              
33.266,16 €  

   
114.661,20 
€  

      

I.2 - Técnico 
                              
27.028,76 €        

I.4 - Administrativo 
                              
21.750,00 €        

I.5 - Seguridad Socialempresarial  
                              
27.958,46 €        

II.1 - Dietas 
                              
48,45 €        

II.2 - Desplazamentos  
                              
1.436,20 €  

      III.1. Asistencia técnica……… 
                              
2.311,10 €  

IV.1. Comunicacións: Tf, fax 
                              
2.943,00 €        

IV.3. Material funxible oficina 

                              

751,61 €  

      
IV.4. Outros: Correos, copias, 
fotografia…. 

                              
1.704,21 €        

V.1. Adquisición de material 
informático/reprografía 

                              
3.336,32 €        

V.9. Mantemento e inmobles e 
locais 

                              
289,00 €  

      

VI.2. Gastos de constitución de 
póliza bancaria 

                              
2.436,00 €        

VI.3.Gastos vinculados ao 
traballo en rede 

                              
8.330,00 €  

      

VI.4. Gastos de representación 
da Xunta Directiva  

                              
350,00 €  

      
      

V. Outros gastos asociado a 
actividades da entidade 

                              
36.473,12 €  

      
27.910,65 €             27.523,12 €      

VIII. Animación Leader  
                              
17.096,60 €  

      
16.693,40 €        

Liquidación póliza  
                              
1.325,04 €          

  
                             
188.834,03 €  

   
159.265,25 
€             27.523,12 €  -   2.045,66 €     15.347,18 €  

        SALDO 2020 17.392,84 
 

APRÓBASE CO VOTO FAVORABLE DE TODOS OS ASISTENTES 
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4. Balance do período de programación medida LEADER 2017-2022.  
Faise exposición do balance do período. Ver documentación xunta da presentación en 
Asemblea 
 

5. Aprobación de presentación de candidatura da Asociación Limia Arnoia como de Grupo 
de Desenvolvemento Rural para a xestión dos fondos LEADER para o período 23-27 
Apróbase por unanimidade co voto favorable de todos os asistentes a presentación da 
Asociación Limia- Arnoia como grupo de Desenvolvemento Rural para a xestión dos fondos 
LEADER no período 23-27. 
 

6. Modificación de Estatutos para adaptarse aos condicionantes da candidatura do punto 5.  
Queda aprobado polo voto favorable da totalidade dos asistentes. 
Quedan reflexados os cambios en color verde. 
 
 

 

Artigo 15. Xunta Directiva: composición e funcionamento 

 

1.- A Xunta Directiva é o órgano de representación  da Asociación e estará formada polas persoas 
representantes das entidades asociadas elixidas pola Asemblea Xeral, en función da pertenza 
destes a cada mesa sectorial, de acordo coa representatividade que a Asemblea Xeral lle 
outorgue a cada unha delas. 

Estará formada por un/unha Presidente/a, un/unha Vicepresidente/a, un/unha Secretario/a, 
un/unha Tesoureiro/a e un número de vogais ata completar os 21 membros, que poderán causar 
baixa por renuncia voluntaria  comunicada por escrito  á Xunta Directiva. 

 
 

Artigo 23. Mesas Sectoriais  

1.- Os asociados integrados na Asemblea Xeral organizaranse en catro (4) mesas sectoriais, 
organizadas en torno aos seguintes ámbitos:  

 

 
a) Mesa Institucional: formada polos representantes das Administracións con 

incidencia no territorio da asociación Limia-Arnoia . 
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b) Mesa de Dinamización Agraria: formada por entidades empresariais, sindicais, 
entidades representativas do sector agrario (como cooperativas agrarias, 
sociedades agrarias de transformación, comunidades de montes, asociacións 
forestais, organizacións profesionais agrarias). 

 

c) Mesa do Sector Comercio e Turismo: que represente ás entidades vinculadas ao 
fomento do turismo e á representación de empresas turísticas e de hostalería. 

 

d) Mesa de Dinamización Social: na que se agrupan as asociacións sen ánimo de 
lucro non incluídas noutras mesas sectoriais: asociacións de mulleres, de mozos, de 
veciños, medioambientais, culturais, deportivas, entre outras, entidades do ámbito 
dos servizos sociais que teñan como obxecto social mellorar a calidade de vida da 
poboación, especialmente de colectivos con especiais dificultades e colectivos 
desfavorecidos ou en perigo de exclusión social. 

 
7. Outros asuntos de interese. 

 
‐ Pregunta  Xan Carlos de ADEGA: polo traballo feito para a presentación de FONDOS 

NEXT GENERATION, que non se concorreu a convocatoria por cambio nas bases e non 
axeitarse ao propósitos iniciais. 
Dende o GDR se explica que ese traballo feito non foi en vano pois queda unha base 
de información  para outros traballos desenvoltos dende o grupo, cun coñecemento 
mais do territorio. 
Tamén comenta a posibilidade de fomentar o asociacionismo, quizás agora tralo 
COVID se poden empezar a facer Asembleas só en modo presencial para garantir mais 
presenza. 
 

‐ ALVARO ( Concello Taboadela): Pregunta se a convocatoria nova que se prevé abra o 
prazo en Decembro 2022/Xaneiro 2023, faise a valoración polo baremo actual. 
Dende o GDR aclárase que nesa convocatoria sigue en vixencia o baremo actual, 
polo que se valorarán os proxectos que concorran nesa convocatoria. 

 

Non habendo máis asuntos que tratar,  

Péchase a sesión, sendo as 21:03 horas  

Xinzo de Limia,  xoves 27 de Xuño de 2022 

Asinado  

 

Gumersindo Lamas 

Presidente 

 

 

 

Susana Vázquez 

Secretaria 

 


