ASINADO POR: Secretaria Do Goberno Local (M Concepción Campos Acuña) 2019-04-11T13:51:33+02:00 - Concelleira-secretaria Da Xunta De Goberno Local (Nuria Rodríguez Rodríguez) 2019-04-11T14:55:30+02:00 - Alcalde (Abel Ramón
Caballero Álvarez) 2019-04-12T09:52:28+02:00 -

Documento asinado

Dª. NURIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE VIGO

C E R T I F I C O: Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 11 de abril
de 2019, adoptou o seguinte acordo:
33.- TRANSFERENCIA DE FINANCIAMENTO DO CONCELLO DE VIGO Á
FUNDACIÓN VIGO CONVENTION BUREAU DURANTE O EXECICIO 2019. EXPTE.
7282/104.
Visto o informe xurídico do 04/04/19 e o informe de fiscalización do 09/04/19, dáse conta
do informe-proposta de data 02/04/19, asinado pola técnica de Turismo, a concelleiradelegada de Festas e Turismo e polo concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda,
que di o seguinte:
Con data 4 de xaneiro de 2019 a directora-xerente da Fundación Vigo Convention Bureau, (en
adiante FVCB), solicita a través do Rexistro Xeral o primeiro pago da transferencia de
financiamento para o ano 2019.
Con data 27 de marzo de 2019 a directora-xerente da FVCB, achega o Plan de actuación e
orzamento 2019 e a certificación de non débedas co Concello de Vigo, completando a
documentación necesaria para a tramitación da transferencia ordinaria á FVCB.
O obxecto do expediente correspóndese con materias de competencia propia atribuída a Entidade
Local. De conformidade co artigo 25.2.h da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do
Réxime Local, (modificación introducida pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización
e sustentabilidade da administración local), o municipio exercerá como competencia propia nos
termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, a información e promoción da
actividade turística de interese de ámbito local, así mesmo os artigos 80.1 e 80.2.n da Lei de
Galicia 5/1997 de 22 de xullo de Administración Local de Galicia, recollen que o municipio
exercerá as competencias relativas ao turismo, en relación a este ámbito competencial a Lei
7/2011 de 27 de outubro de Turismo de Galicia, no seu art.5 dispón que corresponde aos
Concellos, sen prexuízo das competencias establecidas pola lexislación de réxime local, a
promoción e protección dos recursos turísticos de seu término municipal.
FUNDACIÓN VIGO CONVENTION BUREAU.A FVCB é unha organización, constituída polo Concello de Vigo, ABANCA, Universidade de Vigo,
Cámara de Comercio de Vigo, Confederación de Empresarios de Pontevedra e IFEVI, de natureza
fundacional, de interese xeral galego, constituída sen ánimo de lucro, ao amparo da Lei 12/2006
de 1 de decembro, fundacións de interese galego e do Decreto 14/2009 de 21 de xaneiro que
aproba o regulamento de fundacións de interese galego.
A FVCB ten como fin o desenvolvemento da economía produtiva e o fomento da economía social
de Galicia mediante a potenciación das infraestruturas turísticas e servizos específicos no campo
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do subsector do turismo de reunión, captación de congresos, convencións e viaxes de incentivo
para a cidade de Vigo.
Tal e como se recolle no artigo 30 dos seus estatutos, os recursos económicos da FVCB se
compoñen dos seguintes elementos :
-Dotación inicial.
-As achegas económicas dos patróns fundadores, das entidades colaboradoras e ingresos doutra
índole. A contía anual das achegas decidirase por parte do Padroado.
-Os ingresos procedentes da facturación dos seus servizos e actividades, sempre e cando se
obteña, se fose precisa, a preceptiva autorización do Protectorado e concorran as demais
condicións previstas na Lei 12/2006, de Fundacións de interese galego e disposicións
regulamentarias.
-Os derivados de contratos, concertos e convenios con persoas físicas ou xurídicas ou entidades
públicas ou privadas de calquera tipo.
-Os rendementos do seu patrimonio.
-Subvencións, axudas, bens ou legados, así como os derivados de patrocinios.
-Os créditos e préstamos que lle sexan concedidos.
A FVCB, centra as súas actuacións nas seguintes liñas de traballo tal e como consta no seu plan
de traballo e orzamento vixentes:
-Presentación e representación de Vigo, como destino congresual.
-Coordinación coas entidades de turismo públicas e privadas para a captación de eventos
congresuais.
-Desenvolver e comercializar produtos de merchandising dirixidos aos turistas de negocios e
turismo en xeral.
-Desenvolvemento de iniciativas coa promoción do aeroporto de Vigo e da cidade como destino.
-Promoción en feiras nacionais e internacionais.
-Promoción da cidade como destino MICE.
O Concello de Vigo e a FVCB veñen realizando labores conxuntas de promoción e difusión da
cidade dende o ano 2009.
A FVCB é un colaborador habitual do Concello de Vigo nas labores de difusión e promoción,
estando presente nas principais actuacións de promoción da cidade de Vigo, workshops, mesas
de turismo, principais feiras de turismo,etc, desenvolven todas esas actuacións que se atopan no
marco das súas competencias.
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SOLICITUDE E DOCUMENTACIÓN.A FVCB achega a solicitude do primeiro pago correspondente a anualidade 2019 (Nº de
documento 190001710) e aporta o número de conta bancaria.
Tamén consta:
CERTIFICACIÓNS E DECLARACIÓNS.-Certificación da AEAT, de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias.
-Certificación da Consellería de Facenda de estar ao corrente nos pagamentos á Administración
Pública da Comunidade Autónoma.
-Certificación da Tesourería Xeral da Seguridade Social de non ter débedas coa Seguridade
Social.
-PLAN DE ACTUACIÓN, de data 27 de marzo de 2019 (Nº documento 190044369)
Revisado o Plan de actuación que contén as actuacións que desenvolveranse no ano 2019 no
marco das actividades fundacionais recollidas no artigo 5 dos Estatutos da FVCB e que cumpren
cos fin fundacionais dispostos no artigo 4 dos mesmos estatutos.
Dito Plan de actuación de acordo co disposto no artigo 15.2.d. dos Estatutos aprobouse na
reunión do Padroado que tivo lugar o 25 de marzo de 2019.
XESTIÓN DA COLABORACIÓN DO CONCELLO DE VIGO COA FVCB.Ata o ano 2015 o desenvolvemento das subvencións nominativas outorgadas pola Xunta de
Goberno Local á FVCB víñanse regulando, de acordo co establecido no art. 26.1 da Lei 9/2007 de
subvencións de Galicia, por un convenio no que se establecían as condicións e obrigas derivadas
da subvención; a partires do pasado exercicio económico 2016, a achega económica do Concello
de Vigo á FVCB pasouse a realizar a través dunha transferencia de financiamento.
Esta fórmula de financiamento substituíu á subvención nominativa, segundo os diversos informes
do Servizo de Fiscalización conformados polo Interventor Xeral de datas 28 de xaneiro 2016, 16
de marzo 2016 e 5 de maio de 2016.
A Lei Xeral de Subvencións establece que non están comprendidas no seu ámbito de aplicacións
achegas dinerarias entre diferentes Administracións Públicas e entre distintos axentes dunha
Administración.
A achega que realiza o Concello de Vigo á FVCB é unha transferencia de financiamento non
suxeita a Lei Xeral de Subvencións, sobre a que se debe concretar a periodicidade dos
pagamentos. A comprobación, xustificación, fiscalización e control financeiro da achega municipal,
así como a actividade da FVCB, excluída totalmente do réxime subvencional, debe realizarse pola
Intervención Xeral.
As fundacións do sector público estatal definidas na Lei de Fundacións forman parte do Sector
Público Estatal aos efectos da Lei Xeral Orzamentaria.
A FVCB é unha fundación declarada de interese galego á que lle resulta de aplicación a Lei
16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da administración xeral e do
sector público autonómico.
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Debe procederse á publicación da achega municipal no Portal de Transparencia do Concello de
Vigo de acordo a Lei 19/2013 de 9 de decembro de Transparencia, Acceso á Información Pública
e Bo Goberno.
As bases de execución do presuposto do exercicio 2019 non establecen ningunha normativa á
que deberá suxeitarse as transferencias de financiamento, polo que o Servizo de Turismo só pode
establecer a periodicidade dos pagamentos da transferencia de financiamento que é solicitado
pola FVCB, xa que a capacidade fiscalizadora do financiamento, previa e posterior, corresponde á
Intervención Xeral.
O Decreto de delegación de competencias da Alcaldía nos concelleiros-delegados de data 19 de
xuño de 2015, establece na Concelleira Delegada da Área de Festas e Turismo, entre outras, en
materia de turismo MICE municipal, punto 2. XII apartado b.5, a seguinte facultade: Dirección da
FVCB. Vicepresidencia do padroado, e co obxecto de xestionar como mellor procede esta
colaboración, complementaria do financiamento municipal, da representación municipal no
Padroado e da cesión de uso da oficina sita en Cánovas del Castillo, 3 , Of. 4, considérase
necesario establecer as seguintes normas e compromisos coa FVCB.
Por todo o antedito e coas conformidades da Concelleira Delegada da Área de Festas e Turismo e
tras informe xurídico e da Intervención, faise a seguinte proposta,
PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL.PRIMEIRO.1.-Transferir á FVCB, NIF:G-27.722.883 un importe de 200.000€ (dous centos mil euros),
mediante transferencias bancarias nos termos que seguen:
•

Primeiro pago de 100.000€, ingresado tralo acordo da Xunta de Goberno Local.

•

Segundo pago de 50.000€, ingresado na segunda quincena de xuño do 2019.

•

Terceiro pago de 50.0000€, ingresado na segunda quincena de outubro do 2019.

2.-A transferencia do financiamento realizarase con cargo á aplicación orzamentaria
4320.4890000 “Achega Ordinaria á Fundación Vigo Convention Bureau” do programa
orzamentario da Concellería de Turismo para o vixente exercicio económico, á conta 2080 5000
68 3040324245
3.-A fiscalización da transferencia de financiamento realizarase pola Intervención Xeral,
directamente cos seus servizos propios ou a través de técnicas de auditoría que puideran
contratar.
SEGUNDO.Co obxecto de xestionar a colaboración do Concello de Vigo coa FVCB, complementaria do
financiamento municipal, da representación municipal no Padroado e da cesión do uso do edificio,
establécense as seguintes normas e compromisos coa FVCB:
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PRIMEIRA.Os Estatutos da FVCB aprobados en febreiro de 2010 recollen no seu art.14; “O Padroado é
máximo órgano de goberno, representación e administración da FVCB”, entre as súas funcións
destaca segundo o art.15, ”Aprobar a recepción de subvencións, doazóns e achegas realizadas
por entidades públicas ou privadas”.
De acordo co art. 18, O Padroado contará con un Presidente e un Vicepresidente. A presidencia
da Fundación será exercida polo Alcalde do Concello de Vigo. A vicepresidencia da Fundación
será exercida polo concelleiro delegado de Turismo.
SEGUNDA.- OBRIGAS DA FVCB
1.- Desenvolver o Plan de actuación presentado en data 27 de marzo de 2019, asumindo a
totalidade dos gastos que xere. O Concello de Vigo non asumirá outros gastos diferentes á
presente transferencia de financiamento que aprobe a Xunta de Goberno Local para este exercicio
presupostario.
2.- Responsabilizarse da totalidade das actividades organizadas.
3.- Incorporar en lugar preferente o logotipo do Concello de Vigo e de Turismo de Vigo e
mencionar en toda actuación pública o financiamento recibido do Concello de Vigo.
4.- Colaborar co Concello de Vigo–Servizo de Turismo de Vigo, en cantas actuacións turísticas
realice.
5.- Comunicar ao Concello de Vigo-Servizo de Turismo de Vigo, coa antelación debida os cambios
que se puideran producir na programación e funcionamento da FVCB.
TERCERA.- OBRIGAS DO CONCELLO DE VIGO.
1.- Realizar o seguimento das actividades da FVCB.
2.- Tramitar o pagamento do importe das transferencias de financiamento, de acordo co calendario
aprobado pola Xunta de Goberno Local.
CUARTA.- MECANISMOS DE SEGUIMENTO DA COLABORACIÓN.
A unidade municipal xestora da colaboración coa FVCB é a Concellería de Turismo, que ten coma
encomenda a comprobación da realización das actividades, servizos e funcionamento previstos
para 2019.
QUINTA.- DIFUSIÓN DO CARÁCTER PÚBLICO DO FINANCIAMENTO E DAS ACTIVIDADES
DO PROGRAMA.
A FVCB adoptará as medidas necesarias para publicitar axeitadamente o carácter público do
financiamento por parte do Concello de Vigo do seu funcionamento xeral, incorporando esta
publicidade, de forma particular, no propio centro, nas publicacións, na páxina web, nas
presentacións e difusión das súas actividades, e na visualización do logo do Concello de Vigo co
da FVCB que empregarase en todos as publicacións, medios e soportes.
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As publicacións da FVCB en calquera medio deben de ser previamente conformada pola
Concelleira Delega da Área de Festas e Turismo do Concello de Vigo e posicionarase en liña coa
marca municipal.
Se no financiamento das actividades ou publicacións interveñen outras entidades distintas ao
Concello de Vigo, na difusión deberá acordarse coa Concelleira Delegada da Área de Festas e
Turismo a prelación e características para cada caso.
A difusión aos medios de comunicación de informacións sobre as actividades programadas (roldas
de prensa, difusión de noticias, informacións, traballos, etc) deberán estar previamente acordada
coa Concelleira Delegada da Área de Festas e Turismo.
SEXTA.- INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADE E FUNCIONAMIENTO DA FVCB.
A FVCB achegará á Concellería de Turismo do Concello de Vigo, para o seu coñecemento,
información e documentación sobre as súa actividade e funcionamento, sen prexuízo de control e
fiscalización das achegas de transferencia de financiamento que corresponderá á Intervención
Xeral.
-DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR POLA FVCB.
a) Informes de actividades realizadas, con datos e detalles sobre os participantes e sobre o
funcionamento da FVCB.
-Primeiro informe xustificativo correspondente ao primeiro pago, se lle dará entrada no Rexistro
Xeral do Concello Vigo, na primeira quincena de xuño.
-Segundo informe xustificativo correspondente ao segundo pago, se lle dará entrada no Rexistro
Xeral do Concello de Vigo, na primeira quincena de outubro.
-Terceiro informe xustificativo correspondente ao terceiro pago, se lle dará entrada no Rexistro
Xeral do Concello de Vigo, na primeira quincena do mes de decembro.
b) Relación de ingresos e gastos clasificada por cada unha das actividades e funcionamento da
FVCB, con expresión de acredores, conceptos, importes e datas de emisión, na primeira quincena
de decembro.
c) Copia das convocatorias e actas do Padroado e do Comité executivo achegada con suficiente
antelación.
d) Memoria de avaliación de actividades e funcionamento durante o exercicio.
A FVCB deberá facilitar toda a información que lle fora requirida pola Concellería de Turismo, pola
Intervención Xeral do Concello de Vigo, o Tribunal e Consello de Contas, no exercicio das súas
funcións de fiscalización e control do destino das transferencia de financiamento.
A FVCB deberá comunicar ao Concello de Vigo, a través do Servizo de Turismo a tramitación e
obtención doutras subvencións e axudas, ingresos ou recursos que financien a súa actividade ou
funcionamento. Esta comunicación deberá efectuarse no momento no que se coñeza.
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

E para que así conste e produza os seus efectos, emito a presente certificación coa
salvedade do artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das entidades locais, de orde do Excmo. Alcalde, en Vigo na data da sinatura
dixital.
CCA/me
V. e Pr.
O ALCALDE,
Abel Caballero Alvarez.
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