
 

1 
 

ACTA DA SELECCION DE  6 COOPERATIVAS E OUTRAS ENTIDADES 
DE ECONOMIA SOCIAL PARA O DESENVOLVEMENTO DE 6 BOLSAS 

XERENCIAIS EN ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 2018 NO 
PROXECTO LACES (0129_LACES_1_E) APROBADO NO MARCO DO 

PROGRAMA INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL (POCTEP), 
FINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

(FEDER) 
 

Tal e como indica nas bases da convocatoria de bolsas de xerencia en entidades de economía 
social 2018: 

 
O obxecto desta convocatoria é seleccionar 6 cooperativas e outras entidades de economía social 

comprometidas e beneficiarias do programa,  e incorporar  nelas a persoas coa titulación axeitada para 
facer prácticas de apoio e mellora xerencial na mesma, durante 6 meses a tempo parcial. As persoas 
bolseiras contan cunha axuda mensual por desenvolver o seu labor. 

 
A finalidade do programa é mellorar as condicións nas que as cooperativas e entidades de 

economía social confrontan a función xerencial. O programa é de carácter gratuíto para as entidades 
solicitantes. 

 
Realizarase un proceso de selección das 6 cooperativas e outras entidades de economía social. O 

proceso de selección consistiu en recoller información das cooperativas e entidades demandantes: 
 
1.-  Mediante un formulario. 
2.- A unión de cooperativas AGACA, asemade, podería recadar máis información a través dunha 

visita ou entrevista coa cooperativa ou entidade solicitante. 
 
A valoración e selección das beneficiarias dunha bolsa foi realizada por unha Comisión formada por 

persoal técnico e directivo de AGACA. A comisión é a composta polo seguinte persoal de Agaca: 
 

 -HIGINIO MOUGAN BOUZON  
 -CARLOS ARES FERNANDEZ  
 -DAVID VILA LOPEZ 

 
Por elo despois de rematar o prazo de recepción de solicitudes por parte das cooperativas, o día 15 

de abril de 2018, recibíronse un total de 6 demandas por parte das cooperativas e outras entidades de 
economía social. 

 
A listaxe final das cooperativas e outras entidades de economía social beneficiarias dunha BOLSA 

XERENCIAIS EN ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL 2018, foron as seguintes: 
 

ENTIDADE LOCALIDADE 
TERRAS DA MARIÑA S. Coop. Galega LOURENZÁ (LUGO) 
ASOCIACION DE OVINO Y CAPRINO DE GALICIA-OVICA LUGO 
A CAPELA S. Coop. Galega A CAPELA (A CORUÑA) 
VIÑA MORAIMA S. Coop. Galega BARRO (PONTEVEDRA) 
MONTE CABALAR S. Coop. Galega A ESTRADA (PONTEVEDRA) 
MOPAN S. Coop. Galega MONTERROSO (LUGO) 

 
 
 
 
 
 

A Comisión de Selección do “Programa de bolsas xerenciais” 
27 de abril de 2018 


