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Dª. YOLANDA AGUIAR CASTRO, 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 21 de maio
de 2020, adoptou o seguinte acordo:
6.PROPOSTA PARA TRANSFERENCIA DE FINANCIAMENTO Á FUNDACIÓN
VIGO EN DEPORTE (FUNDACIÓN VIDE) POLA DINAMIZACIÓN DO PROGRAMA DE
PROMOCIÓN DO DEPORTE NA CIDADE DE VIGO DURANTE O ANO 2020. EXPTE.
19576/333.
Visto o informe xurídico do 27/05/2020 e o informe de fiscalización do 11/05/2020, dáse
conta do informe-proposta do 7/05/2020, asinado polo xefe do Servizo de Deportes, o
concelleiro-delegado de Área e o concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di
o seguinte:
Co obxecto de dar continuidade á tramitación do expediente 19576/333 sobre a transferencia de
financiamento á Fundación Vigo en Deporte, atendendo á detección dun erro material no punto 1
da proposta, procédese a corrixir dito apartado, quedando tal e como se detalla:


PRIMEIRO: Continuar a tramitación do expediente administrativo de transferencia de
financiamento á Fundación Vigo en Deporte, xa que se acreditou no expediente a
conformidade do interesado de que non se suspenda o prazo

Atendendo ós antecedentes descritos, faise a seguinte proposta:
A Fundación Vigo en Deporte (en adiante VIDE) é unha organización de natureza fundacional, de
interese xeral galego, constituída sen ánimo de lucro, ao amparo da Lei de Galicia 7/1983, de 22
de xuño, de Réxime das Fundacións de Interese Galego, da Lei de Galicia 11/1991, de 8 de
novembro, de reforma da anterior, do Decreto 248/1992, de 18 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de organización e funcionamento do Protectorado das Fundacións de Interese
Galego, e da Lei 30/1994, de 24 de novembro, de Fundacións e de Incentivos Fiscais á
Participación Privada en Actividades de Interese Xeral.
Na documentación achegada pola Fundación Vide consta a información orzamentaria de previsión
de ingresos e gastos para o ano 2020, que ascende a un total de 194.000,00€ tal como se detalla:



Gastos:
Axudas e outros

70.450,00 €

Persoal

40.000,00 €

Gastos de explotación

83.550,00 €

Total

194.000,00€
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Ingresos:
Transferencia Concello de Vigo

125.00,00 €

Achegas privadas

39.000,00 €

Cotas usuarios

30.000,00 €

Total

194.000,00€

A Fundación Vide, desde o ano 2014, tramita os datos relativos aos seus orzamentos e
liquidacións telematicamente a través da Oficina Virtual para a Coordinación Financeira
coas Entidades Locais dependente do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas,
por conformar un ente da Base de Datos Xeral dos Entes Locais regulados no RD
1463/2007; da mesma forma, con carácter trimestral desde a Fundación Vide se
cumprimenta na citada Oficina Virtual a información de pagamentos según o establecido
na Lei 3/2004, de 29 de decembro pola que se establecen medidas de loita contra a
morosidade comercial.
VIDE reúne as circunstancias necesarias, segundo o establecido no artigo 113 da Lei 16/2010, de
17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público
autonómico, para ser considerada fundación do sector público.
Entre os seus obxectivos atopámonos no contido do artigo nº 6 dos seus estatutos que de forma
xeral as actuacións de VIDE van encamiñadas ao fomento e promoción do deporte a través do
apoio, difusión e axuda as entidades deportivas da Cidade de Vigo e a consolidación dos grandes
eventos deportivos que xenera a Cidade de Vigo, como medio de promoción e difusión da cultura
deportiva, posibilitando un maior achegamento a tódolos cidadáns e do resto da Sociedade en
xeral.
Entre as actuacións enmarcadas neste artigo destacamos o punto 12 onde reflexa a opción de
“Interesar apoios, axudas das institucións públicas ou de calquera outra entidade interesada nos
proxectos da fundación”.
Tendo en conta estes criterios e ás actuacións realizadas dende a Fundación VIDE, considerando
que a participación neste proxecto enmárcase dentro das competencias que teñen os municipios
conforme establece a Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade de
Administración Local, en concordancia co establecido na Lei 5/2004, do 27 de maio, de medidas
urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e
sustentabilidade da Administración Local, que determina que o “Municipio, para a xestión dos
seus intereses e do ámbito das súas competencias, pode promover actividades e prestar servizos
públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal..” e que
“...exercerá en todo caso como competencia propia, a promoción do deporte e instalacións
deportivas e de ocupación do tempo libre”, e atendendo a que a Concellería de Deportes do
Concello de Vigo, ten determinado no seu orzamento para o presente ano na partida orzamentaria
3410.489.00.02 unha “Aportación ordinaria á Fundación Vide” por importe de 125.000,00€,
plantéase a presente transferencia de financiamento por dito importe.
A lexislación aplicable, é a que sinala o artigo 113 da Lei 16/2010, 17 de decembro, de
organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico; ás
obrigas e cumprimentos que establece a LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
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Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira e o RD 1463/2007, de 2 de novembro polo
que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de estabilidade
orzamentaria; por conseguinte deberán cumprimentar os datos relativos aos seus
orzamentos e liquidacións telematicamente a través da Oficina Virtual para a
Coordinación Financeira coas Entidades Locais dependente do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas, por conformar un ente da Base de Datos Xeral dos Entes
Locais regulados no RD 1463/2007; A Lei 3/2004, de 29 de decembro pola que se
establecen medidas de loita contra a morosidade comercial, pola que con carácter
trimestral cumprimentarán na citada Oficina Virtual a información de pagamentos para os efectos
do esixido. O establecido pola Orde HAP /2105/2012, 1 de outubro, modificada pola Orde
HAP/2082/2014,de 7 de novembro, polo que con carácter trimestral a Fundación Vide queda
obrigada a cumprimentar toda a documentación e información que regula a citada Orde en
desenvolvemento do artigo 12 da LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sostenibilidade Financeira a través da Oficina Virtual para a Coordinación Financeira coas
Entidades Locais; o artigo 220 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e o
artigo 8 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno.
O obxecto da presente proposta de transferencia de financiamento é colaborar co financiamento
da execución do proxecto de promoción do deporte Vigués no ano 2020 dinamizado pola
Fundación Vide. Esta non ten ningunha incompatibilidade con outras aportacións, axudas ou
subvencións solicitadas ou concedidas procedentes de outras administracións ou entes públicos
ou privados.
A Fundación Vigo Deporte presentará unha memoria xustificativa das actividades realizadas en
base ao proxecto presentado, onde figurarán relacionadas as actividades realizadas.
O Concello de Vigo a través dos seus servizos municipais, comprobará o correcto destino da
achega municipal e se fora preciso proceder á inhabilitación da entidade, para os efectos de non
poder volver a solicitar axuda do Concello de Vigo.
A tramitación da transferencia de financiamento implica a aceptación por parte da Fundación VIDE
das obrigas sinaladas na lexislación vixente, segundo o sinalado no artigo 113 da Lei 16/2010, 17
de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público
autonómico; ás obrigas e cumprimentos que establece a LO 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira e o RD 1463/2007, de 2 de
novembro polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de
estabilidade orzamentaria; por conseguinte deberán cumprimentar os datos relativos aos
seus orzamentos e liquidacións telematicamente a través da Oficina Virtual para a
Coordinación Financeira coas Entidades Locais dependente do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas, por conformar un ente da Base de Datos Xeral dos Entes
Locais regulados no RD 1463/2007; A Lei 3/2004, de 29 de decembro pola que se
establecen medidas de loita contra a morosidade comercial, pola que con carácter
trimestral cumprimentarán na citada Oficina Virtual a información de pagamentos para os efectos
do esixido. O establecido pola Orde HAP /2105/2012, 1 de outubro, modificada pola Orde
HAP/2082/2014,de 7 de novembro, polo que con carácter trimestral a Fundación Vide
queda obrigada a cumprimentar toda a documentación e información que regula a citada
Orde en desenvolvemento do artigo 12 da LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira a través da
Oficina Virtual para a
Coordinación Financeira coas Entidades Locais; o artigo 220 do Texto Refundido da Lei
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Reguladora das Facendas Locais, e o artigo 8 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
No que respecta á comprobación, xustificación e control da aportación municipal, nos termos
establecidos no artigo 220 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
procederase mediante técnicas de auditoría contratada ao efecto a auditores de contas ou
sociedades de auditoría de contas.
A tramitación do pago do importe da aportación municipal á Fundación Vide, con cargo á partida
3410.489.00.02, realizarase segundo o seguinte procedemento de pago:
•O 50% (62.500,00€) do importe total proposto, será abonado á Fundación VIDE mediante
transferencia Bancaria, tras a aprobación do expediente en Xunta de Goberno Local.
•O 50% restante será abonado antes do 30 de setembro de 2020.
Respecto a tramitación cabe sinalar a disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do
14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a situación da crise sanitaria
ocasionada polo COVID-19, modificado polo Real Decreto 465/2020, determina a suspensión dos
trámites e interrupción dos prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector
público. Non onstante dita disposición adicional 3ª do RD 463/2020, do 14 de marzo determina
que o órgano competente poderá acordar, mediante resolución motivada, as medidas de
ordenación e instrución estritamente necesarias para evitar prexuízos graves nos dereitos e
intereses do interesado no procedemento e sempre que este manifeste a súa conformidade, ou
cando o interesado manifeste a súa conformidade con que non se suspenda o prazo.
Visto que o interesado/a manifestou a súa conformidade coa non suspensión do prazo procede a
continuidade na tramitación do expediente polo que coa conformidade do concelleiro-delegado da
Área de Deportes e mailo concelleiro-delegado da Área de Orzamentos e Facenda, faise a
PROPOSTA Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL
PRIMEIRO:

Continuar a tramitación do expediente administrativo de transferencia de
financiamento á Fundación Vigo en Deporte, xa que se acreditou no expediente a
conformidade do interesado de que non se suspenda o prazo

SEGUNDO:

A aprobación da presente transferencia de financiamento por un importe de
125.000,00€. a favor da entidade Fundación Vigo en Deporte, co CIF: G-36894020
con enderezo social na rúa Cesáreo González, s/n en Vigo con cargo á partida
3410.489.00.02 do vixente orzamento e de acordo cos seguintes condicionantes:
a) O obxecto da transferencia de financiamento é colaborar na execución do
proxecto de promoción do deporte Vigués no ano 2020 dinamizado pola Fundación
Vide, de natureza fundacional, de interese xeral galego e constituída sen ánimo de
lucro.
b) A lexislación aplicable, é a que sinala o artigo 113 da Lei 16/2010, 17 de
decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector
público autonómico; ás obrigas e cumprimentos que establece a LO 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira e o RD
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1463/2007, de 2 de novembro polo que se aproba o Regulamento de
desenvolvemento da Lei 18/2001, de estabilidade orzamentaria; por conseguinte
deberán cumprimentar os datos relativos aos seus orzamentos e liquidacións
telemáticamente a través da Oficina Virtual para a Coordinación Financeira coas
Entidades Locais dependente do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas,
por conformar un ente da Base de Datos Xeral dos Entes Locais regulados no RD
1463/2007; A Lei 3/2004, de 29 de decembro pola que se establecen medidas de
loita contra a morosidade comercial, pola que con carácter trimestral
cumprimentarán na citada Oficina Virtual a información de pagamentos para os
efectos do esixido. O establecido pola Orde HAP /2105/2012, 1 de outubro,
modificada pola Orde HAP/2082/2014,de 7 de novembro, polo que con carácter
trimestral a Fundación Vide queda obrigada a cumprimentar toda a documentación
e información que regula a citada Orde en desenvolvemento do artigo 12 da LO
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira a
través da Oficina Virtual para a Coordinación Financeira coas Entidades Locais; o
artigo 220 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e o artigo 8
da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública
e boo goberno, e as vixentes Bases de execución do orzamento do Concello de
Vigo.
c) Esta transferencia de financiamento non ten ningunha incompatibilidade con
outras axudas ou subvencións solicitadas ou concedidas procedentes de outras
administracións o entes públicos ou privados.
d) A tramitación do pago do importe da aportación municipal á Fundación Vide, con
cargo á partida 3410.489.00.02, realizarase segundo o seguinte procedemento de
pago:
•

•

O 50% (62.500,00€) do importe total proposto, será abonado á Fundación
VIDE mediante transferencia Bancaria, tras a aprobación do expediente en
Xunta de Goberno Local.
O 50% restante será abonado antes do 30 de setembro de 2020.

e) Obrigas da Fundación Vide:
 Desenvolver o programa de actividades detalladas no proxecto anual
presentado ante o Concello de Vigo.
 Incorporar a imaxe institucional da Concellería de Deportes-Concello de Vigo
en calquera actividade, proxecto...na que participe, dinamice ou participe.
 Adoptar as medidas necesarias para publicitar axeitadamente o carácter
público do financiamento, por parte da Concellería de deportes-Concello
Concello de Vigo, do seu funcionamento xeral, incorporando esta publicidade,
de forma particular, na súa web, nas presentacións e difusión ds súas
actividades, etc, procurando previamente a conformidade da Concellería de
deportes.
 Colaborar coa Concellería de deportes-Concello de Vigo nas iniciativas que
desde éste poidan desenvolverse no ámbito do deporte na cidade de Vigo.
 Comunicar á Concellería de Deportes-Concello de Vigo as modificacións,
alteracións ou cancelacións que puideran integrar parte do programa de
actividade previsto.
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Achegar á Concellería de deportes a seguinte documentación:
∘ Informes trimestrais sobre as actividades realizadas.
∘ Relación de ingresos e gastos, con indicación de acredores, conceptos,
datas de emisión e importes.
∘ Copias das convocatorias e actas do Padroado da Fundación Vide.
∘ Memoria-avaliación do programa de actividades e funcionamento da
Fundación Vide de cada exercicio, a presentar no mes de decembro, que
deberá incluír, como mínimo, os seguintes datos e documentos:
▪Datos sobre participantes nas actividades desenvoltas.
▪Memoria de prensa.
▪Memoria económica, con relación de ingresos e gastos, clasificada por
cada unha das actividades, con indicación de acredores, conceptos, datas
de emisión e importes.
•Utilizar a lingua galega como lingua oficial de comunicación, quedando a
utilización doutras linguas nas publicacións e difusión sometidas aos acordos
específicos coa concellería de deportes.

f) Obrigas do Concello de Vigo:
 Realizar o seguimento do desenvolvemento do programa de actividades da
Fundación Vide.
 Tramitar o pagamento do importe das transferencias de financiamento de
acordo co procedemento de pago establecido:
∘O 50% (62.500,00€) do importe total proposto, será abonado á Fundación
VIDE mediante transferencia Bancaria, tras a aprobación do expediente en
Xunta de Goberno Local.
∘O 50% restante será abonado antes do 30 de setembro de 2020.
g) A Fundación Vide achegará á Concellería de deportes, para o seu coñecemento,
información e documentación sobre a súa actividade e funcionamento, sen prexuízo
do control e fiscalización das achegas de transferencia de financiamento que
corresponderá á Intervención Xeral do Concello de Vigo.
h) A beneficiaria deberá facilitar toda a información que lle sexa requirida pola
Concellería de Deportes e pola Intervención Xeral Municipal, Tribunal de Contas e
Consello de Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do
destino da transferencia de financiamento.
k) A Fundación Vide está informada que que os seus datos e os do seu
representante serán incorporados aos ficheiros municipais; de que a finalidade da
súa recollida é a instrución do procedemento para a tramitación da transferencia de
financiamento, a práctica das publicacións, comunicacións e notificacións de
obrigado cumprimento, o seguimento e comprobación da actividade obxecto da
financiamento, polo que a súa achega é obrigatoria.
Os ditos datos serán tratados e protexidos de acordo co previsto na Lei 39/2015 , de
1 de outubro de Procedemento Administrativo Común e na Lei 3/2018, do 1 de
outubro, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos
dixitais, sendo responsable do seu tratamento a Concellería de Deportes.
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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 Álvarez.
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