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ACTA DÁ ASAMBLEA ORDINARIA DÁ ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PROTECCION CIVIL  DE A  

CORUÑA 

En Carballo a 31 de Xaneiro  de 2020 sendo as 19:30 horas, en primeira convocatoria sen 

acadar quorum, e as 20:00 horas en segunda convocatoria presentaronse   19 asociadas e 15 

votos delegados doutras tantas asociadas. 

Orde do día: 

1. Lectura e aprobación se procede da acta da Asamblea anterior.  

 

A secretaria da lectura a Acta da Asamblea anterior que é aprobada por unanimidade. 

 

2. Informe de Tesoreria ano 2019 e aprobación se procede do orzamento 2020. 

O tesoreiro presenta as contas do ano 2019, explicando a Asamblea as cantidades que 

reflexan os ingresos e os gastos.  

O informe de tesorería e aprobado por unanimidade. 

Asemado dase conta do Orzamento estimado para o ano en curso, aprobándose o 

mesmo por unanimidade. 

3. Informe de Presidencia. 

 

O Sr. Presidente da conta das actividades realizadas por esta Asociación o longo do ano 

2019, que son as que se reflexan a continuación,  

**Asistencia Acto nombramiento nuevo Director Xeral  

**Organización comida –Homenaje  Luis Menor  o 12 xaneiro 2019 

**21/01/2019 Reunión na Xefatura Territorial para tratar a Proposta de Formación 

Externalizada  do primeiro semestre, Programa RGAVPC, etc. 

 ** 23/01/2019 Reunion na Dirección Xeral  co director para tratar temas varios. 

**21 FEBRERO 2019 Xornada de Formación das AVPC da Aplicación do RGAVPC, realizada na 

sede da Xunta en A coruña. 

*** Confección e envío o23 de Febreiro 2019 dos Certificados Op. Conxuntos válidos para a 

Subvención de Gasto Corrente e de Material para as AVPC .  



***Colaboración na Formación realizada na Agasp para Voluntarios e Voluntarias de 

Protección Civil. 

*** Asinado  Convenio ca  empresa  INAUDITA para formación de xeito gratuito os 

Voluntariose Voluntarias  das Agrupacións de esta Provincia en situación de desemprego. 

** 07/03/2019 Xestión para a participación  de varias AVPC no Programa da RTVG Fun polo 

Vento  

**Reunions cas avpc da provincia para coñecer inquietudes e propostas   localizadas en: 

 24 abril Boiro  

 29 abril Santiago 

 6 mayo Ferrol 

 9 mayo Cambre 

 13 mayo Muxía 

**29 mayo 2019 Organizamos a  Xornada  sobre Actuacións   de tráfico en A Coruña, impartida 

na sede da Xunta en A coruña,  con moi boa a collida e gran  asistencia.  

**24/07/2019 Asistencia  o Acto  de Medallas  de Galicia 

**6/8/2019 Reunión  na Deputación  co diputado de Promoción económica co fin de buscar 

solucións as subvencións as avpc.  

**02/10/2019 Asistencia Acto  día de la Policía (Anxeles Custodios) en A Coruña  

**12/10/2019 Asistencia Desfile  12 Octubre en Madrid. 

**23/11/2019 Asistencia Xornadas Avpc   Provincia de Ourense. 

***Invitación  as Avpc da Provincia  o Acto de entrega  de condecoracións   da ANAV  en 

Madrid o  07/12/2019  

** Xestionadas 56 movilizacións de Operativos conxuntos na Provincia.  

***Xestionados 4   Operativos de risco previsible fora da  provincia ( Bigvay vigo, Encendido 

Navidad  Vigo, Festival Irmandiño, Resurrection Fest- Viveiro ) 

**29 xaneiro 2020 Dase conta da  realización  dunha reunión cas organizacións dos Rallies da 

Provincia para tratar temas de interese común, que conta ca aprobación dos asistentes. 

**Proponse a realización dunha Xornada de Convivencia sen determinar data , con sede no 

Parador de Muxía. 

**Recordase que este ano convocaranse eleccións a Presidencia de esta Asociación. 

4. Rogos e preguntas 

A representante de AVPC Carral pregunta sobre a posibilidade de transmitir a Deputación a 

poblematica da xustificación das Subvencións as Agrupacións. 



O representante da AVPC de Carballo roga que os gastos ocasionados por mor das xestións 

que os menbros da Xunta directiva realicen nas suas función  se comuniquen e xustifiquen a 

Tesoreria para abono dos mesmos. 

 

 

Sen maís asuntos que tratar se levanta a sesión, sendo as 21:21 horas  

 


