ACTA DA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DO FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE
CELEBRADA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA O 21 DE MARZO DE 2018

Asisten:
Juan González
Martín Vázquez
Ana María Moreiras
Sonsoles López Izquierdo
Ana María González
Rocío López Rey
Inés Ramos
Mª Carmen Ures
Leonardo Pena
Luisa Feijoó
Pili Peón
Mª Dolores Antelo
Joaquín Ayala
Catalina Mª García
Ana Mª Campos
Rosa Fernández
Orlando Saavedra Pino
Rocío Márquez
Saínza Ruíz
Concepción Fernández
Rocío Fanego
Yolanda Bouzas
María Ortega
Carmen Novas
Daniel González
Andrea M. García

Concello de Nigrán
Concello da Coruña
Concello de San Cibrao das Viñas
Deputación de Lugo
Concello de Lugo
Concello da Laracha
Concello de Arteixo
Concello de Carballo
Concello de Ames
Concello de Ames
Concello de Silleda
Concello de Laxe
Concello de Fene
Concello de Narón
Concello de Poio
Concello de Poio
Concello do Barco de Valdeorras
Concello de Ponteareas
Concello de Ferrol
Concello de Santiago de Compostela
Concello de Guitiriz
Concello de Brión
Concello de Moaña
Igadi
Igadi
Igadi

Escusan asistencia: Deputación da Coruña e Concellos de San Sadurniño, Tomiño, Mugardos,
Cambados, Oleiros, Redondela, Monforte de Lemos e Cartelle.

ORDE DO DÍA
1. Informe de situación.
O Presidente, Juan González, dá o discurso de apertura facendo mención aos logros acadados
no 2017. Amosa o agradecemento en nome da Comisión executiva do Fondo Galego pola
implicación e participación dos concellos socios nas actividades programadas.
En resumo, destácanse as seguintes cuestións:
-

-

-

-

-

Conseguiuse a adhesión de 5 administracións locais e estableceuse contacto con
outras 50, así coma con 3 mancomunidades.
Obtívose unha asistencia récord tanto na Asemblea Xeral de socios como nas
xuntanzas da Rede Municipalista Solidaria, con 40 administracións locais participantes
en cada unha das convocatorias.
O Fondo Galego pasou a ocupar a Presidencia e Secretaría da Confederación de Fondos
de Cooperación e Solidariedade, co apoio dos outros 8 Fondos de Cooperación
existentes a nivel estatal.
Obtivemos o informe favorable da revisión da contabilidade entre os anos 2011-2016,
o que dá conta da transparencia da asociación.
26 administracións locais acolleron algunha das exposición que oferta o Fondo Galego.
30 administracións locais acolleron contacontos ou representacións teatrais, no marco
do plan de actividades impulsado polo Fondo Galego.
Lanzouse por primeira vez o programa Vacacións con Traballo en Galicia, cun éxito
rotundo. Contouse coa participación de 9 administracións locais, ás que aproveito para
agradecer a súa implicación nesta nova aposta.
Levouse a cabo a convocatoria de proxectos para ONGD, que non se puidera abrir
desde o ano 2014, dando como resultado tres proxectos financiados en Honduras,
Guatemala e Guinea Bissau.
Iniciouse a cooperación directa cun municipio mozambicano, polo que tamén se
estreitaron lazos coa Asociación Nacional de Municipios Mozambicanos.
Foi elaborado o II Plan de comunicación da entidade, para gañar en visibilización.
Obtivemos 83.000 visitantes únicos da páxina web.

Na memoria de actividades 2017 pódese consultar toda a información relativa ás actividades
realizadas.
Así mesmo, declara que nos próximos anos temos por diante o difícil pero non imposible reto
de acadar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible fixados pola ONU, e precisamente o
traballo en rede é unha das claves para conseguilo. Así que seguiremos tecendo alianzas con
outras administracións, como é a Xunta de Galicia, e tamén coas organizacións da sociedade
civil.

2. Presentación do balance económico 2017.
Escusando a asistencia da Tesoureira da asociación, Anxos Riveiro, Juan González fai unha
lectura do balance económico do ano 2017.
En materia económica, no ano 2017 foi realizado un esforzo importante por visibilizar o rigor e
a transparencia na xestión. Tal e como estaba previsto no Plan de actividades 2017, foi
realizada unha revisión da contabilidade desde o ano 2011 ata o 2016, obtendo un resultado
favorable. Dita revisión foi contratada a unha entidade externa experta na materia, que
revisou un a un os documentos de pago e gasto entre eses anos, así coma os balances
contables e demais documentos probatorios en materia económica. O resultado confirma que
os datos presentados en Asemblea entre eses anos son un fiel reflexo da realidade e que os
gastos foron destinados aos fins previstos. Pódese solicitar dito informe á Secretaría técnica do
Fondo Galego.
Sinalar a intención de levar a cabo unha Auditoría contable ao peche do exercicio 2019, no fin
do mandato, para mellorar na rendición de contas.
Ademais deste traballo impulsado para visibilizar a transparencia económica do Fondo Galego,
o ano 2017 déixanos un resultado moi positivo.
A anualidade 2017 reflicte a estabilización da asociación municipalista en materia económica.
O compromiso das administracións locais socias co Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade, e porén, coa defensa da cooperación ao desenvolvemento, é palpable no feito
de que é o ano con maiores ingresos no que vai de mandato. Cómpre destacar o pago de cotas
atrasadas por parte de diversos concellos socios.
En canto aos gastos o ano 2017 déixanos como balance positivo 22.362,03€. Ese importe non
executado está comprometido para o próximo ano para proxectos de cooperación ao
desenvolvemento, concretamente, para os proxectos aprobados para financiamento resultado
da convocatoria para ONGD.
Así mesmo, ao peche do exercicio o Fondo Galego contaba cunha débeda por parte dos socios
en canto ao pago da cota 2017 de 17.876,79€. Mais, nos primeiros meses do 2018 esa débeda
veuse reducida a 3.476,79€.

INGRESOS
Cotas de socios
Cotas de socios 2017
Cotas de socios atrasadas
Concello do Irixo 2016
Concello de Sada 2012
Concello de Ponteareas 2016

232.489,89
184.497,27
184.497,27
5.739,62
252,02
1148,42
1733,64

Concello de Burela 2015
Concello de Cuntis 2015
Concello de Cuntis 2014
Concello de Cuntis 2016
Concello de Laxe 2016
Subvención fortalecemento e sensibilización
Convenio Xunta de Galicia
Doazóns emerxencia persoas refuxiadas
Concello de Teo
Anónimo

759,18
431,63
607,18
432,22
375,33
40.000,00
40.000,00
1.855,00
1.825,00
30,00

Outros ingresos
Pago Concello de Lugo por traslado e montaxe exposición 20 anos
Reembolso Rafael García Matíes

398,00
300,00
98,00

GASTOS
Gastos Correntes
Gastos secretaría do Fondo (IGADI)
Gastos asesoría
Servizos bancarios e similares
Outros servizos e gastos varios
Amortización inmovilizado

210.127,86
62.468,52
60.000,00
1.652,77
255,08
210,93
349,74

Gastos plan fortalecemento
Campaña captación de socios
Contos solidarios para novos socios
Xuntanzas da Rede Municipalista Solidaria
Estimular a asistencia na Asemblea Xeral
Formación en cooperación e políticas públicas locais
Conmemoración do 20 aniversario
Cota e participación na Confederación de Fondos

505,80
1.897,62
300,99
285,40
5.324,46
4.132,03
4.283,14

Alianza europea de redes locais para a cooperación internacional
Revisión contabilidade 2011-2016

176,56
2.178,00

Gastos plan sensibilización
Coordinación da área de sensibilización
Exposicións con actividades
Exposición sobre os ODS
Contacontos
Viaxe Mozambique gañador Imaxes con Fondo
Representacións teatrais 'O valo'
Vacacións con Traballo
Vacacións con Traballo en Galicia

19.084,00

70.807,21
24.000,00
13.631,48
1.680,32
8.395,24
3.202,42
8.439,97
5.203,17
6.254,61

Gastos plan proxectos cooperación
Convocatoria ONGD
Programa Fundaçao Encontro
Axudas de emerxencia

52.930,90
17,84
20.000,00
Emerxencia persoas
refuxiadas ACNUR
Emerxencia
alimentaria saharauí

Proxecto pozos de auga en Nhamayabué
Relanzamento do COCIDE

Gastos plan comunicación
Mantemento páxina web
Deseño e impresión memorias
Deseño e distribución online boletín IAF
Organización do arquivo fotográfico e documental
Imprevistos
Visita delegación ministerial Guinea Bissau
Participación no IV Foro Mundial de Desenvolvemento Económico
Local
Outros

11.855,00
6.000,00
14.982,86
75,20

1.750,90
133,10
1.289,86
241,95
85,99
3.086,33
651,27
1450,62
984,44

SUPERÁVIT EXERCICIO 2017

22.362,03

3. Proposta de ratificación de altas e baixas.
A Secretaria, Andrea M. García, expón que en canto á relación cos socios e á evolución do
número de socios debemos mencionar, en primeiro termo, o plan de captación de socios do
ano 2017, co que conseguimos entrar en contacto con máis de 75 concellos que non formaban
parte do Fondo Galego, para darnos a coñecer e convidalos a participar. O obxectivo
presentado era o de conseguir 20 novas adhesións, un reto difícil, que finalmente se
concretou na consecución de 5 novas adhesións no 2017, pero que supuxo un gran avance
para darnos a coñecer a outros moitos concellos.
Procedemos pois a ratificar as altas dos seguintes concellos:
-

Concello de Guitiriz, tras o acordo do Pleno municipal do 25/01/2018
Concello das Neves, tras acordo plenario do 8/02/2018

Durante o 2018 levarase a cabo un novo plan de captación de socios co obxectivo de fortalecer
a asociación e estender a mensaxe de cooperación e solidariedade a un número maior de
administracións locais. Co novo plan achegarémonos a 50 concellos para facer a presentación
do Fondo Galego.

A Secretaria agradece, así mesmo, a implicación da Concelleira de San Sadurniño, Ana Breixo
Gundín, por apoiar no proceso de captación de socios, así coma ao Concelleiro do Barco de
Valdeorras, Orlando Saavedra, por terse ofrecido a acoller no seu concello unha reunión dos
concellos veciños para presentarlle á nosa asociación municipalista e convidalos a participar.
4. Presentación do Plan de actividades e orzamento previsto para o 2018.
A Secretaria fai unha presentación do Plan de actividades para este ano, que se axunta a esta
acta, e que queda aprobado por unanimidade.
Así mesmo, o Presidente transmite a resolución das actividades de sensibilización solicitadas
polos Concellos socios. Coméntase que houbo un total de 43 solicitudes de actividades, fronte
ás 30 dispoñibles. Proponse conceder as actividades a todos os concellos solicitantes para non
desmotivar a súa participación e implicación no Fondo Galego. O gasto veríase incrementado
en 8.425€, pasando de 20.000€ planificados a 28.425€. Este incremento de gasto veríase
compensado por unha redución na partida de “proxecto de cooperación ao desenvolvemento
con un municipio mozambicano”, orzamentado en 25.000€ para toda a anualidade 2018. Posto
que no mes de xuño se vai a realizar unha misión política e técnica a Mozambique, o futuro
proxecto non comezaría antes desa data, co que a súa execución abranguería meses do 2018 e
2019. O compromiso sería compensar o proxecto cos 8.425€ no vindeiro 2019, posto que sería
un proxecto a executar en 12 meses.
En canto ao orzamento, o Presidente fai a súa lectura, incidindo en que os gastos da Secretaría
técnica é igual a dos pasado ano, só que no 2017 aparecía desagregado en dous conceptos
(Secretaría e coordinación área sensibilización) e neste ano se aglutinou nun único concepto.
Dáse tamén por aprobado o orzamento proposto para o 2018.

INGRESOS

IMPORTE

Cotas socios 2018

167.837,50 €

Convenio Xunta de Galicia

40.000,00 €

Proxecto europeo

1.500,00 €

Convenio Concello da Coruña

20.022,79 €

Concello de Lugo

6.075,00 €

Remanente do exercicio anterior para axuda de emerxencia

13.396,74 €

Remanente do exercicio anterior para convocatoria ONGD proxectos cooperación
Remanente do exercicio anterior para proxecto municipio mozambicano

136.603,00 €
9.988,57 €

TOTAL INGRESOS

395.423,60 €

GASTOS
SECRETARÍA

IMPORTE

Gastos Secretaría técnica
Asesoría
Papelería Fondo Galego e merchandising
Outros

87.510,00 €
84.000,00 €
1.510,00 €
1.500,00 €
500,00 €

ÁREA FORTALECEMENTO
Campaña de captación de socios 2018
Contacontos solidarios para novos socios

18.742,89 €
1.200,00 €
2.580,00 €

Participación no estudo sobre o estado da cooperación municipalista en Galicia
Xuntanzas da Rede municipalista solidaria
Estimular a participación na Asemblea Xeral de Socios
Formación sobre a implementación e xestión da política pública municipal de
cooperación ao desenvolvemento
Modificación estatutaria
Participación na Confederación de Fondos

3.340,00 €
850,00 €
150,00 €
4.800,00 €
320,39 €
4.500,00 €

Aplicación Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos

700,00 €

Aplicación da Lei 10/2010, de 28 de abril, de prevención de branqueo de capitais e
de financiamento do terrorismo

302,50 €

ÁREA SENSIBILIZACIÓN
Exposicións itinerantes
Elaboración dunha exposición fotográfica sobre Mozambique
Actuacións de Batuko Tabanka
Contacontos coa compañía a Tropa de Trapo
Representacións 'O valo'
Concurso de murais
Axendas 2019
Vacacións con Traballo
Vacacións con Traballo en Galicia
Actividades relacionadas cos proxectos financiados na convocatoria de proxectos
Promover os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible desde as Deputacións
Provinciais
ÁREA PROXECTOS
Programa coa Fundaçao Encontro

63.222,79 €
4.000,00 €
3.000,00 €
9.000,00 €
4.000,00 €
7.750,00 €
20.022,79 €
2.000,00 €
4.200,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €
250,00 €
218.563,57 €
20.000,00 €

Proxecto pozos de auga en Nahamayabue
Proxecto de cooperación con cámara municipal mozambicana
Axudas de emerxencia ou post emerxencia
Proxecto Asemblea de Cooperación pola Paz
Proxecto Enxeñería sen Fronteiras
Proxecto Intered
Visita ao Norte de representantes políticos de dous municipios de Colombia no
marco do proxecto europeo “Territorios caqueteños sostibles para a paz”

9.988,57 €
25.000,00 €
13.396,74 €
50.000,00 €
36.742,12 €
49.861,14 €
1.500,00 €

Visita aos proxectos executados ou en proceso de execución de Mozambique
Establecer potencialidades das nosas administracións locais
Avaliación da convocatoria de proxectos do Concello de Lugo

6.000,00 €
0,00 €
6.075,00 €

COMUNICACIÓN
Implementación do II Plan de Comunicación
Promoción do Fondo Galego nas redes sociais
Mantemento e reorganización da páxina web
Elaboración dos IAF dixitais
Elaboración da Memoria anual
Recompilación do clipping de prensa
Publicación de 8 artigos de opinión sobre os ODS
Organización do arquivo fotográfico

2.972,00 €
0,00 €
100,00 €
1.000,00 €
242,00 €
1.500,00 €
30,00 €
0,00 €
100,00 €

IMPREVISTOS

4.412,35 €

TOTAL GASTOS

395.423,60 €

5. Proceso de elaboración do IV Plan Director da Cooperación Galega.
A Secretaria informa de que a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE da Xunta de
Galicia está a impulsar neste primeiro cuadrimestre do ano 2018 o proceso de planificación
estratéxica participativa para a elaboración do IV Plan Director da Cooperación Galega (20182021).
A Dirección Xeral encomendou a facilitación técnica do proceso a Xosé Luís Pastoriza Rozas,
consultor galego, experto en cooperación para o desenvolvemento.
As achegas enviadas desde o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade xa foron enviadas
aos socios no seu momento para presentar alegacións.
A Dirección Xeral apunta a que este Plan Director sexa un plan do sistema galego de
cooperación, un plan propiamente galego e no que cada un dos actores se vexa recoñecido.
Nembargante, as achegas realizadas por parte dos diferentes actores son demandas de

máximos, tendo que ceder dunha e doutra parte para que o Plan sexa recoñecido por todos os
actores. A Dirección Xeral busca o consenso neste novo Plan.
Tras unha reunión mantida co Director Xeral de Relacións Exteriores e coa UE e coa Secretaria
Xeral de Cooperación ao Desenvolvemento, avánzase que o convenio que a Dirección Xeral de
Relacións Internacionais e coa UE mantén co Fondo Galego se verá incrementado, pasando de
40.000€ a 60.000€. Así mesmo, hai un compromiso de incrementar os orzamentos xerais en
materia de cooperación ao desenvolvemento de 4 millóns de euros a 6 millóns ao final do
período, incrementando un 11,4% a partida anual. Así mesmo, a Xunta amósase colaborativa
co Fondo Galego para presentar propostas á Unión Europea, para o que adoptaría un rol de
socio cofinanciador.
6. Rogos e preguntas.
Non hai.

Dáse por pechada a reunión cando son as 12:45h.

Firmado por GARCIA CORZO ANDREA
MANUELA - 53185057H el día
22/11/2018 con un certificado
Asdo. A Secretaria
Andrea Manuela García Corzo

Firmado por
76987132Z JUAN
ANTONIO GONZALEZ
Visto e Prace. O Presidente
Juan Antonio González Pérez

