
XUNTA XERAL ORDINARIA 
(Membros da Xunta Directiva) 

 
Ás 19,30 horas do día 5 de abril de 2022, e no local social da ONG “A 
las 5” sito na rúa Taboada Leal número 10 baixo, en Vigo, 
debidamente convocados, reuníronse en segunda convocatoria os 
membros da Xunta Directiva, baixo a presidencia de Mª Vitoria Alonso 
Martínez-Abascal, a fin de celebrar Xunta Xeral Ordinaria, conforme 
ao seguinte:  
 

ORDE DO DÍA 
 

1. Aprobación no seu caso da Acta anterior  
2. Presentación e aprobación no seu caso das Contas de 2021 que 
han de ser sometidas á Asemblea Xeral (anexo I)  
3. Presentación e aprobación no seu caso da memoria de actividades 
de 2021 que ha de ser sometida á Asemblea Xeral (anexo II)  
4. Presentación e aprobación no seu caso do orzamento para 2022 
que ha de ser sometido á Asemblea Xeral. Ideas para presentar un 
orzamento equilibrado (anexo III)  
5. Convocar e fixar a data da Asemblea Xeral  
6. De acordo co artigo 20 dos Estatutos, debater sobre a proposta de 
reelección da Xunta directiva a propoñer á Asemblea Xeral.  
7. Dar conta da marcha da bocatería desde a última reunión.  
8. Decidir sobre doazón a ONG coas que colaboramos para axuda a 
paliar a situación dos refuxiados ucraínos.  
9. Rogos e preguntas  
 
Na devandita reunión, presentáronse os datos económicos, incidindo 
en que os ingresos de asociados diminuíron un 0,64% e os ingresos 
dos colaboradores diminuíron un 3,01% o que fai que en conxunto os 
ingresos diminuísen un 1,85%.  
 
Con todo, os gastos tiveron un comportamento desigual e non 
proporcional na súa comparación co exercicio 2020, debido ao tempo 
en que a bocatería estivo pechada durante o estado de alarma e a que 
en 2021 seguiuse sen repartir todos os días e os usuarios non 
permanecían no local, polo que diminuíron gastos como reparacións e 
conservación, subministracións e compras doutros aprovisionamentos, 
etc.  
Con todo, aumentaron as compras de comestibles e ademais en 2021 
completouse as axudas habituais con entregas puntuais de produtos 
de aseo, máscaras, así como de cestas en nadal e como vén sendo 
habitual os menús extras de nadal e fin de ano .  



Tamén se fixo constar que o balance económico foi negativo en 
2.805,09 euros pero que, a pesar diso, parece obrigado que mentres 
haxa remanente debemos manter a liña de axudas.  
 
Comunicouse a compra dunha cámara frigorífica por importe de 
1.700.- euros que se amortizará en 10 anos. e que resultaba 
imprescindible para substituír a que viñamos usando desde a 
inauguración e que concluíra cun fallo irreparable.  
 
Fíxose fincapé na necesidade de ir rebaixando a utilización de 
táperes, insistindo aos usuarios que traian tarros de cristal ou cazolas 
para levar as doazóns de comedor que nos facilitan no colexio.  
 
Tamén se comentou a conveniencia de rebaixar o gasto de alugueiro, 
buscando un novo local, barállanse proles e contras.  
 
Despois dunha rolda de intervencións aprobáronse as contas, por 
unanimidade, que han de ser sometidas á Asemblea Xeral que se 
acordou convocar, para a aprobación de contas, o 2 de xuño de 2022, 
dado que é obrigatorio presentar as CC. AA. antes do 30 de xuño do 
devandito ano.  
 
Completados todos os temas, levantouse a sesión sendo as 21,30 
horas do mesmo día do seu inicio.  
                                        ______________ 
 
En canto  se convóque a mencionada Asemblea Xeral, procederemos 
á súa publicación por iste mesmo medio, engadindo detalles de 
Memorias, Orzamentos, Balances, etc.  


