ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 27 de abril de 2012
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González

Dª. Raquel Díaz Vázquez
D. Cayetano Rodríguez Escudero
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Invitado:
D. David Regades Fernández
Na Casa do Concello de Vigo, ás 14,20 horas do día vinte e sete de abril de dous mil
doce e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa
asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a
concelleira, Sra. Lago Rey, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación
co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E URXENTE de acordo coa orde
do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, o interventor xeral, Sr. García Alvarez, e a
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(491).- RATIFICACION DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno ratifica a urxencia da sesión.

2(492).PROXECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O
CONCELLO DE VIGO E A FEDERACIÓN OLÍVICA DE ASOCIACIÓNS DE NAIS E
PAIS DE ALUMNOS E ALUMNAS DE VIGO E COMARCA (FOANPA), 2012.
EXPTE. 13682/332.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico do 30.03.12, e de
acordo co informe-proposta do xefe do Servizo de Educación, do 17.04.12,
conformado pola concelleira delegada de Educación, a xefa do Servizo de
Fiscalización e o interventor xeral, a Xunta de Goberno local acorda:
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1º.- Autorizar o gasto a que da lugar o “Convenio de colaboración entre o Concello
de Vigo e a Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos e Alumnas
de Vigo e Comarca: FOANPA, que supón un custe de 476.039,31-€ (CATROCENTOS SETENTA E SEIS MIL TRINTA E NOVE CON TRINTA E UN EUROS), a favor
da Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos e Alumnas de Vigo
e Comarca: FOANPA (CIF: G-36.743.946), con cargo á partida 3210.489.00.01 (convenio FOANPA) do vixente presuposto municipal .
2º.- Aprobar o texto do Convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos e Alumnas de Vigo e Comarca: FOANPA, que de deseguido se dí:
“PROPOSTA DE CONVENIO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A FEDERACIÓN OLÍVICA DE
ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS E ALUMNAS DE VIGO E COMARCA (FOANPA)”
Na Casa do Concello de Vigo, a ____ de _____ de dous mil doce
REUNIDOS
Dunha parte, don Abel Ramón Caballero Álvarez, Alcalde Presidente do Concello de Vigo, en representación deste, de acordo co disposto no art. 124.4.a, da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local
Doutra, don Alfonso André André, como presidente da Federación Olívica das Asociación de
Nais e Pai de Alumnos de Vigo e Comarca (FOANPA), CIF nº G-36743946, e enderezo social en
Vigo, Camiño do Chouzo nº 2, na representación da mesma, segundo resulta dos seus estatutos
e da certificación da súa secretaria que figura na documentación do expediente núm. 13682/332.
Tendo, daquela, os comparecentes a capacidade legal necesaria para o outorgamento do pre sente convenio
MANIFESTAN
I.- Que a entidade Federación Olívica das ANPA de Vigo e Comarca (FOANPA) define estatutariamente como fins e obxectivos fundamentais que lle corresponden, a loita por un ensino públi co gratuíto e da máxima calidade. Propón como liñas de traballo a formación integral das ANPAS
federadas, a presenza e participación en todos os órganos que teñan relación co ensino público
e coa oferta de servizos que supoñan unha participación activa dos pais e nais e como move mento asociativo de forte presencia social. A Federación Olívica de ANPAS de Vigo e Comarca
respecta a autonomía de cada ANPA no ámbito das súas competencias.
Para posibilitar a participación real das ANPA é necesario dotalas de instrumentos que lles per mitan intervir activamente na vida escolar, como usuarios e usuarias directos/as da educación.
Polo que se regularán neste convenio a subvención dos gastos de funcionamento e xestión da
FOANPA e, por outra banda, a concesión de subvencións destinadas á realización de activida des extraescolares e prestación do servizo de comedores das ANPA de ensino infantil e primario
público pertencentes a esta Federación.
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II.- Que o Concello de Vigo pretende consolidar e ampliar mediante este convenio o proxecto de
participación activa de todos os axentes involucrados na educación, na procura dunha mellor calidade da ensinanza comezado por este Concello en anos anteriores.
A Lei Reguladora das Bases de Réxime Local contempla a necesaria participación e colaboración das institucións locais na mellor consecución dos obxectivos educativos. A Lei Orgánica de
Educación (LOE) 2/2006, do 3 de maio, contempla no seu Título Preliminar, Capítulo I, Artigo 1
que un dos principios que inspira o sistema educativo actual é a necesidade dun esforzo compartido, cooperación e colaboración das familias e as corporacións locais; e incide na Disposición final primeira na necesaria participación dos pais e nais no proceso ensinanza-aprendizaxe
e na vida do centro educativo dos seus fillos e fillas. Polo tanto, a LOE recolle esta necesidade e
recomendación, propiciando a formación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e
no exercicio da tolerancia, dentro dos principios democráticos de convivencia e o fomento da
participación de nais e pais na vida do centro educativo.
Cómpre a máxima colaboración entre o Concello de Vigo e as Asociacións de Nais e Pais de
Alumnos (ANPAS) para acadar o desenvolvemento dos programas definidos e aqueles que poidan xorder no ámbito da formación, información e desenvolvemento destas organizacións. A colaboración ten como obxectivo primeiro achegar a xestión pública aos intereses dos cidadáns e
das cidadás.
O Concello de Vigo recoñece á Federación Olívica de ANPAS de Vigo e Comarca (FOANPA)
como representante, neste intre, das ANPAS dos centros de ensino público de Educación Infan til, Educación Primaria, ESO, ESPO e Formación Profesional Específica de Vigo, e como canalizador das propostas das ANPAS nas competencias que lle correspondan ao concello neste ám bito.
III.- Así as cousas, o Concello de Vigo no seu orzamento para o ano 2012, na súa partida
3210.489.00.01(convenio FOANPA), prevé nominativamente a concesión dunha subvención por
importe de 476.039,31.-€, a favor da Federación Olívica das ANPA de Vigo e Comarca (FOANPA) .
IV.- Toda vez que, de acordo co disposto nos artigos 28.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro,
xeral de subvencións e 26.1 da Lei 9/2007, o convenio será o instrumento habitual para canalizar as subvencións previstas nominativamente nos orzamentos da Administración concedente,
os intervintes, conclúen o presente convenio ao fin de regular os termos da concesión da devan dita subvención, cuxo obxecto é coadxuvar á financiación dos gastos de funcionamento e xestión da FOANPA e contribuir á financiación das actividades extraescolares, accións formativas
de nais e pais por parte das ANPA e á prestación do servizo de comedores das ANPA de ensino
infantil e primario público pertencentes a esta Federación no ano 2012.
V.- Que a entidade Federación Olívica das ANPA de Vigo e Comarca (FOANPA), non está incursa en prohibición para ser beneficiaria das subvencións obxecto da Lei de subvencións de Gali cia, áchase ao corrente das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten débedas pendentes con este Concello de Vigo, segundo resulta das declaracións responsables e
certificacións que figuran no expediente núm. 13682-332
Que en base ás precedentes consideracións e ao interese educativo e social que para a comunidade educativa da cidade de Vigo representa a devandita actividade da entidade Federación Olí vica das ANPA de Vigo e Comarca (FOANPA), o Concello de Vigo e a FOANPA conveñen a súa
colaboración na concesión da referida subvención en base aos seguintes
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PACTOS
Primeiro.- A Federación Olívica de ANPA de Vigo e Comarca (FOANPA) comprométese a colaborar co Concello de Vigo e cos órganos que éste ten creados para o desenvolvemento da súa
política educativa.
Sen prexuízo desta participación, a Federación Olívica de ANPA de Vigo e Comarca (FOANPA) e
a Concellería de Educación manterán reunións periódicas, a fin de posibilitar un coñecemento
máis global da política que está a levar o Concello en materia educativa e das inquedanzas e
propostas destes colectivos.
O órgano de consulta e participación dos distintos membros da comunidade escolar no Concello
de Vigo é o CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE VIGO (CEMV), do que a Federación Olívica
de ANPA de Vigo e Comarca (FOANPA) forma parte coa representación que lle corresponde, en
función do número de ANPAS dos centros de ensino público de Vigo que representa.
A Federación Olívica de ANPA de Vigo e Comarca (FOANPA) como beneficiaria da subvención
comprométese a cumprir as seguintes obrigas:
1 Afrontar as tarefas de funcionamento, coordenación e xestión dos programas propios da
Federación.
2 Desenvolver actividades formativas para nais e pais, na liña das actividades clásicas das
Escolas de Pais e Nais.
3 Organizar e regular a realización de actividades extraescolares das ANPA de ensino infantil e primario federadas na FOANPA.
4 Acreditar e xustificar as actividades realizadas mediante a certificación e documentación
correspondente ante a Concellería de Educación do Concello de Vigo, que servirán de
base a éste para tramitar os pagos.
5 Entregar á Concellería de Educación do Concello de Vigo, no primeiro trimestre do curso
escolar, a programación educativa para ese curso.
6 Promover e xestionar os comedores escolares e presentar a xustificación dos gastos habidos ante o Concello de Vigo.
7 En xeral cumprir, como beneficiaria da subvención, coas obrigas consignadas para éstas
no artigo 11 da lei 9/2007 do 13 de xuño de subvencións de Galicia.
Segundo.- O Concello de Vigo, pola súa parte, comprométese a:
1. Conceder directamente á entidade Federación Olívica das ANPA de Vigo e Comarca
(FOANPA), unha subvención por importe de 476.039,31-€ (CATROCENTOS SETENTA
E SEIS MIL TRINTA E NOVE CON TRINTA E UN EUROS) pagadeiros en tres prazos,
para atender e axustarse ao ritmo de execución das actividades subvencionada:
•

PRIMEIRO PAGO: anticipado por importe de 150.000,00.-€ coa asinatura do
convenio e antes do 31 de maio.

•

SEGUNDO PAGO: por importe de 163.019,65.-€ a fin de curso e antes do
31 de xullo, e

•

TERCEIRO PAGO: por importe de 163.019,66.-€, á presentación da conta
xustificativa final e segundo o recollido no Pacto 5, a favor da Federación
Olívica de ANPAS de Vigo e Comarca, para facer fronte ás responsabilidades de xestión na prestación do servizo de comedores, actividades extraescolares e formación de ANPAS e dos gastos de xestión propios da Federación, segundo se explica no anexo II.
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2. O Concello de Vigo realizará as actuacións necesarias para a posta á disposición da Federación Olívica de ANPA de Vigo e Comarca (FOANPA) dun espazo dunha superficie
aproximada de 90 metros cadrados, sito na pranta baixa do Instituto Municipal de Educa ción (IME), rúa camiño do Chouzo núm. 2, que lle permita un adecuado desenvolvemento das súas funcións e a realización das tarefas propias da Federación.
Terceiro.- Esta subvención será compatible con calqueira outra subvención ou axuda para a
mesma finalidade procedente de calquera outra administración ou de entes públicos ou privados,
nacionais, da Unión Europea ou de organismos internacionais.
A FOANPA deberá comunicar ao Concello de Vigo a obtención doutras subvencións, axudas ingresos ou recursos que financien a actividade subvencionada. Esta comunicación deberá efec tuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade a xustificación da apli cación dada ós fondos recibidos.
En calquera caso, o importe total da subvención ou subvencións non poderá superar o da activi dade subvencionada; caso no que se procederá na forma prevista no artigo 34 do RD 887/2006,
de 21 de xuño, polo que se aprobou o Regulamento da Lei Xeral de Subvencións.
Cuarto.- A FOANPA xestionará a concesión das subvencións destinadas á realización de actividades extraescolares e prestación do servizo de comedores en cada centro de ensino público de
Vigo, para promover e facilitar a participación de pais e nais en cada escola, mediante o apoio
ás iniciativas educativas da ANPA de cada centro, e para mellorar a calidade do ensino dos centros públicos de Vigo.
De acordo có artigo 27 da Lei de subvencións de Galicia, autorízase á FOANPA e ás ANPAS dos
centros de ensino a concertar con terceiros a execución das actividades que constitúen o obxecto da subvención, tanto do servizo de comedor, mediante cáterin ou cociña, como da docencia e
monitoraxe das actividades extraescolares. Cando estas prestacións concertadas con terceiros
excedan do 20% do importe da subvención, o contrato deberá de formalizarse por escrito e deberá ser autorizado polo Concello de Vigo, a proposta da comisión de seguemento do convenio,
unha vez emitidos e vistos os informes técnicos municipais.
Non poderan ser subcontratistas as persoas ou entidades a que se refire o apartado 7 do artigo
27 da Lei de subvenciones de Galicia.
Quinto.- O primeiro pago anticipado que se prevé neste convenio determina a entrega de fondos
con carácter previo á xustificación, sendo necesaria para a tramitación do segundo e terceiro e
último abono á conta, a presentación da conta xustificativa do primeiro e segundo pago, respectivamente, nos termos que de seguido se dirán para a conta xustificativa final.
A beneficiaria, para a tramitación do terceiro pago e no prazo máximo de tres meses a contar
dende o 31 de decembro de 2012, data de remate para execución da actividade subvencionada,
deberá presentar a conta xustificativa final na que deberá constar a declaración das actividades
realizadas e dos gastos incorridos; os xustificantes de pago da totalidade dos gastos incorridos
con facturas ou documentos de valor probatorio equivalente e o importe, procedencia e aplicación dos fondos propios e outras subvencións ou recursos que financiaran tamén a actividade
subvencionada.
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A documentación da conta xustificativa final deberá incluir unha relación de todos os xustificantes
de pago dos gastos incorridos coas remisións pertinentes aos xustificates de pago e demais documentación orixinal xa achegada con ocasión da xustificación dos pagos anticipados.
As facturas, que serán orixinais, deberán recoller o número de CIF, a data, número de factura e o
IVE, estes xustificantes quedarán a disposición do Concello de Vigo. Non se admitirán facturas
fotocopiadas ou compulsadas, nin aquelas que non reúnan as esixencias previstas no RD
1.496/2003, de 28 de novembro polo que se regulan as obrigas de facturación. Nestas facturas
se computará o gasto acreditado deducindo o IVE, salvo que se xustifique a exención do dito im posto.
Se a beneficiaria solicitara a devolución do orixinal presentado, a área xestora da subvención
procederá ao estampillado da factura orixinal, indicando no estampillado o motivo da subvención
e si o importe do xustificante impútase total ou parcialmente á subvención recibida; indicándose
neste caso o importe exacto que resulte afectado pola subvención. A copia do xustificante orixinal estampillado se incorporará ao expediente e a área xestora da subvención procederá á devolución do orixinal.
Sexto.- Se o custe total da actividade subvencionada resultase ser menor que o contemplado
para a concesión da subvención ou se reduciran na execución da actividade subvencionada as
actuacións ou elementos previstos como integrantes da mesma, procederá a reducción da subvención na mesma proporción.
A comunicación destas circuntancias ao Concello deberá efectuarse no momento en que se coñeza e, en todo caso, con anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos recibidos.
Sétimo.- No desenvolvemento das actividades extraescolares e prestación do servizo de comedores subvencionados utilizarase o galego como medio de expresión e comunicación. Prestarase especial atención á publicidade das actividades subvencionadas, que deberá facerse íntegramente en galego, consonte co previsto na Lei 3/1983, de 15 de xuño, sobre lingua galega e nor malización lingüística e no Regulamento sobre Normalización Lingüística do Concello de Vigo.
Asimesmo, a FOANPA, comprométense a que na difusión da actividade e na edición de materiais conste a colaboración do Concello de Vigo.
Oitavo.- Antes de proceder a calquera dos pagos que se prevén para o abono desta subvención,
a FOANPA deberá acreditar estar ao corrente no pagamento das súas obrigas fiscais e para coa
seguridade social e non ser debedora por resolución de procedencia de reintegro, o que poderá
realizar por medio dunha declaración responsable, ao abeiro do artigo 31.7 e) da lei 9/2007 de
subvencións de Galicia.
Noveno.- Serán gastos subvencionables os que de xeito indubitado respondan á natureza das
actividades subvencionadas e se realicen no prazo comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro de 2012.
Cando o gasto exceda de 50.000 € por execución de obra ou 18.000 € no caso de subministros
ou servizos a beneficiaria deberá solicitar tres ofertas, salvo que non exista mercado para as ditas contratacións.
Décimo.- O convenio non atribúe á FOANPA a condición de entidade colaboradora na xestión de
futuras subvencións para prestación do servizo de comedores e actividades extraescolares das
ANPAS integradas na federación, senón que esta –a Federación— é, no convenio, a beneficiaria da subvención que se distribuirá entre as distintas ANPAS que a integran. Polo tanto FOAN-
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PA distribuirá a subvención entre as distintas ANPAS que a integran e pertenzan a centros públicos situados no termo municipal de Vigo. As actividades das ANPAS ás que pode aplicarse esta
subvención serán a prestación do servizo de comedores e as actividades extraescolares dirixidas ao alumnado dos colexios públicos de Vigo, que presenten a xustificación da axuda acom pañada do formulario do anexo I.
Décimo primeiro.- Coa sinatura do convenio constituirase unha comisión de seguemento que
realizará o control e seguemento da súa execución e xestión económica, segundo as pautas
contempladas no anexo II e realizará a avaliación. A comisión estará formada por dous/dúas representantes nomeadas pola FOANPA, o Xefe do servizo de educación, un/ha Técnico/a do
Servizo de Educación do Concello de Vigo e presidida pola Concelleira de Educación.
En calquera caso, as ANPAS beneficiarias das subvencións comprométense a remitir cuberto á
FOANPA, para que o estude a devandita comisión, e sempre antes do 30 de setembro de 2012,
o formulario contido no anexo I do convenio, a conta xustificativa acompañada dos documentos
xustificativos do gasto, que naquel se indica, así como os restantes datos que pida a comisión
en orde a un mellor seguemento do convenio.
O incumprimento destes requisitos e dos seus prazos poderán ser causa da perda da axuda,
previo informe da comisión e acordo da Xunta de Goberno Local.
Décimo segundo.- A realización da actividade subvencionada e o cumprimento da finalidade que
determinou a concesión da subvención será comprobada polos servizos da Concellería de Educación. O Servizo de Educación emitirá informe técnico ao respecto facendo constar, no seu
caso, todas aquelas circunstancias que poidan resultar relevantes en orden a considerar incumprida ou defectuosamente cumprida a actividade subvencionada. Por elo, xunta a cada unha
das contas xustificativas que presente a FOANPA, o servizo municipal de Educación, ao tramitar
o pago, deberá incorporar o correspondente informe técnico coa conformidade cos xustificantes
achegados e, polo tanto a procedencia do seu pago.
Décimo terceiro.- A FOANPA deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Concellería de Educación e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e Consello de
Contas no exercizo das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións.
Décimo cuarto.- Procederá o reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de xuros de demora desde o pagamento da subvención ata a data na que se acorde a procedencia do reintegro
nos casos do artigo 33 LSG.
Cando o incumprimento da actividade subvencionada se traduza nunha diminución siñificativa da
actividade subvencionada, traducible a termos económicos en función do proxecto presentado e
o seu presuposto, que non implique verdadeiro incumprimento do obxectivo da subvención, procederá o reintegro da subvención na mesma proporción. En todo caso procederá o reintegro do
exceso da subvención sobre o custo da actividade subvencionada.
Décimo quinto.- Canto ás infraccións e sancións en que poida incorrer a FOANPA no que se refire á subvención recollida neste convenio e procedemento para a súa aprezación e imposición,
estarase ao disposto no Título IV da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no
RD 1398/1993, de 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento do Procedemento para o
exercizo da potestade sancionadora.
Décimo sexto.- A FOANPA está informada que os seus datos e os do seu representante serán
incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da súa recollida é a instrucción do
procedemento para a concesión da subvención obxecto do presente convenio, a práctica das
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publicacións, comunicacións e notificacións de obrigado cumprimento, o seguemento e comprobación da actividade subvencionada e demais actuacións previstas na Lei de subvencións de
Galicia en orden á conclusión do proceso subvencional, polo que a súa achega é obligatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento administrativo Común e na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, sendo
responsable do seu tratamento a Concellería de Educación.
A FOANPA poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Concellería de Educación do Concello de Vigo.
Décimo sétimo.- A concesión da subvención obxecto do presente convenio rexerase pola Lei
38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se
aprobou o seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do estado en materia de réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia; os preceptos non
básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos pactos que se conteñen neste convenio; as Ba ses de Execución dos vixentes orzamentos municipaise as restantes normas de dereito adminis trativo, e no seu defecto, as normas de dereito privado e de conformidade co artigo 127.1 g) da
LRBRL, corresponderá á Xunta de Goberno Local a aprobación do presente convenio e con ca rácter previo a ésta a aprobación do gasto (art. 34 LXS).
As prestacións non constitutivas de subvención previstas no convenio, rexeranse polo estipulado
neste, aplicándose os principios do Texto Refundido da Lei de Contratos das Administracións
Públicas para resolver as dúbidas e lagoas que poideran presentarse.
E, en proba da súa conformidade, asinan o presente convenio, por triplicado exemplar, en Vigo,
a _________________ de 2012.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás
catorce horas e vinte e cinco minutos. Como secretaria dou fe.
am.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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