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Acta AX-2015-01 

Acta da Asemblea Xeral Ordinaria da 
FANPA - Pontevedra 
Datos da sesión 

Lugar: Salón de porcelana oriental do Edificio Sarmiento, Museo de Pontevedra (Entrada polo sexto 
edificio: Rúa Padre Amoedo Carballo 3, Pontevedra) 

Data: 06 de xuño de 2015 

Hora: 10:30 en segunda convocatoria 

Orde do día 

1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior 
2. Aprobación das contas do exercicio 2014 
3. Orzamentos do exercicio 2015 
4. Informes da Xunta Directiva 
5. Proposta de modificación de estatutos. Lectura e discusión. 
6. Rolda de intervencións 

Asistentes 

Asiste o presidente, o tesoureiro e o secretario así como 13 representantes de nove ANPA 

1 - Lectura e aprobación da acta da sesión anterior 

Procédese a lectura da acta da Asemblea Xeral ordinaria do 25 de outubro de 2014.  

Apróbase por unanimidade. 

2 - Aprobación das contas do exercicio 2014 

Infórmase que as contas fanse por ano natural para coincidir coas contas fiscais e a vixencia do 
convenio co Concello de Pontevedra. 

Infórmase que do saldo final, 110.000 corresponden a subvencións para o comedor da Xunta de 
Galicia, e que xa se fixeron as devolución aos pais. Explícanse os gastos e a preguntas dun delegado 
explícanse os gastos en telefonía, e que se están agrupando os diferentes contratos nunha soa 
compañía para reducir o gasto. 

Apróbanse por unanimidade as contas correspondentes ao exercicio 2014 tal e como aparecen no 
anexo I. 

3 - Orzamentos do exercicio 2015 

Explícanse os datos principais do orzamento.  

Corríxese o porcentaxe correspondente aos gastos de comedor, eliminando a división superior xa 
que o porcentaxe que aparece engloba os gastos de comedor, madruga e control de calidade. 

Explícase a necesidade dun fondo de reserva, para afrontar sobre todo as posibles indemnizacións 
por despido en caso de ter que prescindir dos empregados existentes. 
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Aclárase que a diferenza entre o gastado no programa de TDAH no 2014 e o incluído nos orzamentos 
do 2015 (a terceira parte) débese ao cambio da cantidade a subvencionar pola FANPA, xa que 
existen outras subvencións ás que poden acceder os pais para reducir o seu custe. 

O importe de bolseiros de comedor que aparece é unha estimación por si servizos sociais do 
Concello solicita que se atenda no comedor do Ludoverán a algún neno. 

Explícase que o presentador, os colaboradores e o xurado do certame de relato curto non cobran e 
que lle fixo un obsequio como agradecemento pola súa colaboración. 

Apróbase o orzamento do 2015 recollido no anexo II por unanimidade. 

4 - Informes da Xunta Directiva 

O presidente informou sobre as xestións máis destacadas dende a última asemblea: 

 Reunión co delegado territorial 
o Obras a realizar nos centros. 
o Reclamouse que se incluíse como criterio a valorar para a eleccións de equipos 

directivos a implantación dos programas de dixitalización existentes. 
o Convenio Xunta – Deputación para abrir os centros fora do horario escolar. 
o Preguntouse pola posibilidade de cobrar unha entrada por actividades realizadas 

dentro do centro: festivais, actuacións, etc. Non se pode realizar ningunha 
actividade lucrativa no centro escolar 

 Director xeral centros o 7 de maio. Falouse sobre a futura Orde de banco de libros e cheque. 
(deixase o tema para o final da Asemblea) 

 Relación coas ANPA. Fixéronse xuntanzas en diversas comarcas. 

 Convivencias de familias. 

 Contacomigo (Concello de Pontevedra) 

 Ludoteca de semana santa (Concello de Pontevedra) 

 Ludoverán. En proceso de lanzamento (Concello de Pontevedra) 

 Relato Curto. Pasouse de 400 relatos no 2014 a 800 no 2015 

 Reunión partidos políticos. Reuniuse aos oito grupos políticos que se presentaban no 
Concello de Pontevedra. Asistencia moi baixa. 

 Profesións singulares coa Universidade de Vigo. Estase intentando montar en formato vídeo 
a través da Facultade de Comunicación. 

 Programa convive e TDAH. Asignado á asociación ADAHPO e a ANIAS respectivamente 
(Concello de Pontevedra) 

 Modelo 357 de Facenda de actividades con terceiros. Fíxose unha pregunta vinculante a 
Facenda. Pendentes de resposta. 

 Tokapp School. Aplicación de mensaxería que comezou a utilizar a FANPA. 

Unha ANPA pregunta sobre as actividades de pago nos coles. Se lle informa que é mellor non vetar 
aos non socios (prohibido), pero o que si se pode facer e cobrarlles mais os non socios, ou 
subvencionar aos socios. 

5 - Proposta de modificación de estatutos. Lectura e discusión. 

Explícase a necesidade de modificar os estatutos: 

 A non limitación do número de membros da XD, así como a posibilidade de nomear todos os 
vogais que se desexen pola XD e con dereito a voto nas Asembleas Xerais. 
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 Proceso de elección pouco claro e con limitación as candidaturas para dar a coñecer o seu 
programa. 

 Faise un resumo das modificacións presentadas: 

 Eliminación do voto dos membros da XD nas asembleas si non son delegados dunha ANPA 
federada. 

 Cambio de exercicios por curso escolar a ano natural para adaptarse á realidade da FANPA (a 
presentación de contas á Asemblea será no primeiro trimestre do ano). 

 Os créditos e prestamos de calquera contía deberán aprobarse pola Asemblea (nos actuais 
os de menos de 18000€ podía pedilos á XD). 

 Voto nas asembleas segredo si o pide o 20% dos delegados presentes (nas eleccións a XD 
sempre segredo en urna). 

 Límite á XD de 15 membros (agora se podían nomear un número ilimitado de vogais). 

 Eliminación do vicesecretario/a. 

 No caso de cese da persoa que ocupa a presidencia, novas eleccións (tamén no caso de cese 
da metade da súa candidatura). 

 Forma de elección de la XD.  
o Agora en dúas fases: candidaturas con listas cerradas (hasta 10 membros incluíndo 

presidente/a, tesoureiro/a e secretario/a) e listas abertas para elixir o resto de 
vogais ata completar os 15 membros da XD. 

o Peche de candidaturas 7 días antes de la elección. Publicidade das candidaturas na 
web e por correo electrónico. 

o Regulación da etapa de transición (ata 21 días) coa XD en funcións e colaboración 
coa XD entrante (traspaso de poderes). 

 Reunións XD cada dous meses (en vez de cada mes). 

 Obrigación para a XD de informar dos seus acordos ás ANPA. 

 Engadido punto na orde do día das reunións da XD de informe das comisións. 

 Aclaración da documentación a aportar ás ANPA que se dean de baixa. 

 Nos dereitos dos socios, engadido un punto para garantir a independencia das ANPA e a 
posibilidade de dirixirse á FANPA e que se lle dea resposta (isto xa estaba nos estatutos 
anteriores ó 2013) 

Infórmase que se comunicará a todas as ANPA que se abre un prazo para que a que o considere 
presente modificacións, suxestións ou comentarios ao borrador presentado. Unha vez rematado o 
prazo e recollidas as achegas das ANPA, convocarase a todas para unha xuntanza para elaborar un 
texto en común que será o que se presentará nunha Asemblea Xeral extraordinaria para a súa 
aprobación. 

6 – Rolda de intervencións 

Unha ANPA pregunta sobre que o que se mira no control de calidade dos comedores no Concello de 
Pontevedra. Contéstaselle que o que se mira e que cumpran coas temperaturas requiridas, limpeza, 
operativa, e que fanse recollida de mostras para análise bacteriolóxico e xenético en certas especies. 
Pídese que esa información se lle mande ás ANPA (delegados de comedor) 

Banco de libros / cheque 

O presidente fai unha exposición dalgunhas das circunstancias que poden facer que unha familia que 
tería dereito ao cheque quede sen libros co sistema do banco de libros. (Anexo III) 

Expón tamén que na Orde do banco de libros, os prazos de emenda e recurso non cumpren co 
establecido na lei de procedemento administrativo. 

mailto:info@nontedurmas.org


 

Acta da Asemblea Xeral Ordinaria da FANPA do 06 de xuño de 2015 Páxina 4 de 8 

Rúa Xan Guillermo, núm. 9 
36002 Pontevedra 
Tel. 986858605 
info@nontedurmas.org 
www.nontedurmas.org 

Acta AX-2015-01 

Falouse tamén de que o banco de libros pode ser unha fonte de conflitos entre as direccións dos 
centros e as ANPA, en caso de que se negue a colaborar. Colaborar daría acceso a datos 
(económicos) que as ANPA non temos porque coñecer. Ademais non temos porque actuar como 
policía da Consellería reclamando libros aos pais, ou decidindo se os libros están en bo estado. 
Tamén pódense dar suspicacias do tipo de que a esta persoa déronlle os libros porque é amigo 
dunha persoa da ANPA. Decidiuse que o mellor era non colaborar no banco de libros do centro, 
aínda que con autonomía para que cada ANPA tome a súa decisión 

Valorouse a posibilidade de presentar un recurso contencioso administrativo no Tribunal Superior de 
Galicia, pero parece que a posibilidade de medidas cautelares (suspensión da aplicación da Orde) 
parece remota, polo que se decide solicitar a CONFAPA que faga este recurso, fundamentado no 
incumprimento de prazos de reclamación da Orde. 

Decídese facer un modelo de recurso potestativo de reposición e poñelo a disposición das ANPA que 
o desexen para que o presenten por rexistro na Xunta. 

Finalización da xuntanza 

Sendo as 13:00 horas da data sinalada no encabezamento levántase a sesión. 

 

 

O secretario: 

 

 

 

 

Javier Sánchez Sobral 

O presidente: 

 

 

 

 

Rogelio Carballo Solla 
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Anexo I – Contas 2014 
LISTADO DE CONTAS 

INGRESOS E GASTOS DENDE 01/01/2014 ATA 09/01/2015 

    

CONCEPTO PROVEEDOR/CLIENTE 

IMPORTE 

CONVENIO FEDERACIÓN 

ABANCA CONVENIO 

SALDO INICIAL A 01/01/2014 

180.979,59 €   

ABANCA FANPA   3.982,91 € 

ABANCA CONVENIO 

SALDO FINAL A 09/01/2015 

197.980,74 €   

ABANCA FANPA   13.159,45 € 

CAJA 

SALDO INICIAL A 19/03/2014 29,20 €   

SALDO FINAL A 31/12/2014 400,17 €   

    INGRESOS 

   CUOTAS ANPA REMESA   7.439,80 € 

ENTROIDO OBRADOIRO ENTROIDO 2014   332,74 € 

RELATO CURTO GADIS/DEPUTACIÓN   1.509,00 € 

SEMANA SANTA     1.286,00 € 

FLORISTERIA DEVOLUCION TENDENCIAS FLORISTAS   11,00 € 

ABANCA DEVOLUCION MANTENIMIENTO 2013 20,80 €   

CONCELLO 

JUSTIFICACIONES 2014 169.254,36 €   

LUDOTECAS 43.237,81 €   

  LUDOTECA NADAL PADRES 1.360,00 €   

GLOBAL PROYECT LIBROS INGLES 140,00 €   

  DEVOLUCION 805,00 €   

SERUNION DEVOLUCION 16.390,06 €   

XUNTA GALICIA COMEDORES 2012-2013 Y 2013-2014 110.606,57 € 3.308,00 € 

TOTAL INGRESOS 

 
341.814,60 € 13.886,54 € 

    GASTOS 
   

ACTIVIDADES 

ANIAS - MADRUGA 44.389,52 €   

ANIAS - TDHA 27.032,33 €   

CONTA CONMIGO - VENTOS 1.100,00 €   

GLOBAL PROYECT - MATERIAL INGLES 496,22 €   

OBRADOIRO ENTROIDO - SEGURO 127,74 €   

OLIMPIADAS NO RECREO - ICE IMAGINACION 3.025,00 €   

RELATO CURTO 2014 36,00 € 3.640,00 € 

SERUNION - COMEDOR 111.164,11 € 280,72 € 

SEGURO FIN DE SEMANA AVENTURA 63,84 €   

LUDOTECAS 

VERANO 2013 56.187,60 €   

VERANO 2014 37.943,00 € 145,20 € 

ASESORIA CYTEM - CONTABLE, LABORAL Y FISCAL 3.277,89 €   

BANCO 

COMISIONES 6,52 € 6,40 € 

GASTOS REMESAS CUOTAS   74,54 € 

GASTOS DIRECTIVA   539,76 € 154,74 € 

GASTOS OFICINA   2.635,07 € 395,59 € 

NOMINAS   33.914,84 €   

TELEFONO TELEFONICA, R, ORANGE 2.569,58 €   

TOTAL GASTOS 

 
324.509,02 € 4.697,19 € 

    BALANCE ANUAL   17.305,58 € 9.189,35 € 
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Anexo II – Orzamento 2015 

PRESUPUESTOS 2015 273.625,00 €   
CONVENIO 206.625,00 € 100,00% 

COMEDORES ESCOLARES 

125.630,51 € 

  
MADRUGA   

CONTROL CALIDAD COMEDORES 3.000,00 € 62,25% 
PERSOAL ADMINISTRATIVO 34.528,88 € 16,71% 

ASESORÍA 3.342,02 € 1,62% 
GASTOS OFICINA 6.057,26 € 2,93% 

RESERVA CIERRE ACTIVIDAD FANPA 800,00 € 0,39% 
ACTIVIDADES 33.266,33 € 16,10% 

LUDOTECAS 55.000,00 €   

PROVINCIAL 12.000,00 €   

 
  

 ACTIVIDADES 2015 33.266,33 €   

TDAH 8.750,00 €   
CONDUCTAS DISRUPTIVAS 8.750,00 € 

 CONTA CONMIGO 10.000,00 € 

 OBRADOIROS ENTROIDO 1.000,00 € 

 OBRADOIROS SEMANA SANTA 1.000,00 € 

 CAMPAMENTO INFORMÁTICA PROGRAMACIÓN 1.000,00 € 

 METODO ABACO UCMAS 0,00 € 

 PROFESIONES SINGULARES 0,00 € 

 PROFESIONES SINGULARES 2.766,33 € 

 LUDOTECAS 2015              55.000,37 €  
 COMEDOR. Becados. 1º Quincena julio                  180,00 €    

COMEDOR. Becados. 2º Quincena julio                  180,00 €    

COMEDOR. Becados. 1º Quincena agosto                  405,00 €    

COMEDOR. Becados. 2º Quincena agosto                  495,00 €    

                 4.040,86 €  43.237,81 € 

LUDOTECA VERAN              37.936,95 €  verano 

LUDOTECA NADAL                6.468,00 €    

OBRADOIRO                  726,00 €    

OBRADOIRO                1.376,00 €    

SEGURO ACCIDENTES                  127,92 €    

OFFICE PAPERCOR. Obradoiro                1.247,00 €  11.762,56 € 

                 1.817,64 €  navidad 

PROVINCIAL 2015 12.000,00 €   

CERTAME RELATO CURTO 4.000,00 €   
VIVENCIAS EN FAMILIA 6 3.000,00 € 

 CAMPAMENTOS INGLES 2 1.500,00 € 

 GASTOS JUNTA DIRECTIVA 1.000,00 € 

 GASTOS C. FORMACION 1.000,00 € 

 GASTOS OFICINA 600,00 € 

 RESERVA CIERRE ACTIVIDAD FANPA 500,00 € 

 TOCKAPP SCHOOL 200,00 € 

 OTROS 200,00 € 
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Anexo III 

Situacións nas que o teu fillo pode quedar sen libros do fondo solidario do centro para os cursos 3º e 
5º de primaria e 2º e 4º de secundaria, tendo feito a solicitude correctamente e estando dentro dos 
parámetros de renta cubertos polo decreto de axudas á adquisición de libros de texto. 

1. O teu núcleo familiar ten un nivel de renta baixo, pero o resto dos núcleos familiares da 
clase do teu fillo e aínda menor, e os libros esgótanse antes de que che chegue o turno, pois 
accédese ao banco en orden de renta, de menor a maior. 

2. A clase do ano pasado tiña un nivel de renta moi alto, polo que case ninguén pedíu o cheque 
de libros. Como hai poucos libros xa podes ter un nivel de renta ínfimo, que non hai libros 
que repartir. 

3. O ano pasado as clases de 3º e 5º de primaria, e 2º e 4º de secundaria tiñan menos alumnos 
que os de teu fillo de este ano. Como había menos alumnos o ano pasado os libros non 
chegan e aínda que teñas unha renta baixa podes quedar matemáticamente sen libros. 

4. O teu fillo suspendeu unha asignatura e quédalle para setembro, e vos cambiades de 
residencia, polo que non podes matriculalo no novo centro ata que faga o exame de 
setembro desa asignatura. Cando o matriculas nese centro novo, o reparto xa se fixo en 
xullo, polo que non che quedan libros para o teu fillo, aínda que sodes de renta moi baixa. 

5. Levades en paro mais de 4 anos tirando de aforros, e tendes unha oferta de traballo que 
supón cambiar de residencia no medio do curso. Cando chegas ao novo centro non quedan 
libros (como é lóxico repartíronos todos antes de empezar o curso), así que quedas sen eles 
aínda que sodes pobres de solemnidade. 

6. O teu fillo ten que devolver os libros mercados coa axuda do ano pasado, pero unha causa 
de forza maior (o macarra da clase tiroullo á basura, ao veciño de enriba rompeulle unha 
cañería e destrozouno mentres dormíades, tivéstedes un accidente co coche e perdeuse, a 
mestre ou profesor non sabía que había que devolvelos e insistiu en que había que escribir 
co boli, etc etc etc) lle impide devolvelo segundo se esixe para poder participar do fondo. Xa 
sabes o que che toca, aínda que non teñas un pataco. 

7. Tiveches un ano bo no 2013, pero o primeiro de xaneiro de 2014 metéronte nun ERE (ou 
quebrou a empresa, ou simplemente caducou o teu contrato). Dende entón, por moito que 
busques, non poideches traballar. Pero resulta que aínda que levas ano e medio sorbendo 
mocos, a renta de 2013 ponte de último na táboa, pois aos outros pais pillóunos a crisis 
moito antes. E cando chega o teu turno, xa non quedan libros. 

8. Os rapaces do ano pasado foron uns trastes e destrozaron os libros todos. A maioría deles 
quedaron inservibles, e este ano non reciben nin axudas (pois hai que devolvelos en bo 
estado para acceder ás axudas para adquirir libros ou ao fondo solidario de libros do centro). 
Ti fuches boa nai e teu fillo un rapaz responsable. Pero como ese libros que iban ao fondo 
quedaron inservibles e non se repoñen, quedas sen eles. 

9. O sistema informático que elabora as listaxes dou un erro, seguramente por unha falla 
humana, e deixoute fora do banco de libros. Como sabes que nos procedementos 
administrativos hai 20 días para alegar e a resolución publicouse hai dous días, pensas en ir a 
presentar a túa alegación mañá pola mañá. Quedas fora, pois o decreto da dous días para 
alegar despois de publicada a resolución provisional (e 2 para completar documentación á 
solicitude aínda que a lei de procedemento administrativo di que son 10 como mínimo). 

10. O teu fillo ten unha discapacidade menor dun 65%, e vai a un centro ordinario, pois queres 
que se convirta nun adulto independente, capaz de valerse por si mesmo. Os libros do banco 
de libros non valen (ninguén tiña o mesmo tipo de discapacidade o ano anterior nin 
emprega libros senón material específico) así que miras se podes comprar o material 
específico coa orde de axudas. Entón te decatas que sólo vas ter axudas para ese material se 
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a dirección do centro decide elaborar ou adaptar material, e dicir, se os profes queren e/ou 
teñen cartos para facelo. 

Estes son sólo algúns supostos que se derivan da aplicación das ordes de axuda á adquisición de 
libros de texto e de fondo de libros solidario. Non son hipóteses absurdas, imposibles, ou insolubles. 
Son situacións extremadamente probables (de feito, moitas vanse dar con toda seguridade), que 
case todas tiñan fácil solución, e que revelan, ao mesmo tempo, a falta de sensibilidade e a 
incompetencia da administración. Éstos son os motivos polos que manifestamos o mais enérxico 
rechazo a este sistema inxusto e ineficaz, que vainos a deixar a todos sen axudas efectivas para os 
libros de texto de nosos fillos. 
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