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Documento asinado

ASINADO POR: Xefa Servizo De Educación (María José Loureiro Bada) 2019-08-05T14:30:00+02:00 -

En resposta á solicitude sobre xustificación da condición de subvención nominativa
achégase a seguinte información:
•

Nome e CIF: Federación Olívica de ANPA (F.O.A.N.P.A.) CIF: G-36743946

•

Beneficiario: FOANPA, que é a Federación das ANPAS dos centros públicos de
ensino de Vigo.

•

Contía: 606.039,31 €

•

Xustificación do seu carácter nominativo:

O convenio coa Federación Olívica de ANPA de Vigo e Comarca xustificase nas
competencias que ten o Concello de Vigo para a realización das actividades ás que se
refire o mesmo para mellorar e complementar servizos escolares, culturais e deportivos,
tales como a prestación do servizo de comedor como necesidade vital de primeiro orde
nun intre no que motivado pola crise económica moitas familias se empobrecen e onde
tamén se promove unha alimentación sana e equilibrada e a adquisición duns hábitos
nutricionais saudábeis; e por outra banda tamén para a realización de actividades
extraescolares de distintas disciplinas formativas fóra do horario lectivo e no tempo libre
dos escolares nas que se promoven o exercicio físico e a práctica regular de actividade
deportiva, así como en xeral a mellora da formación cultural dos escolares e das familias
no seu conxunto.
Con esta subvención financianse 52 Anpas que prestan servizo en 25 comedores
escolares para 2.170 comensais; Aulas Matinais que atenden a 804 escolares e 465
actividades extraescolares nas que participan 8.972 alumnos.
A Xefa do Servizo de Educación (sinatura dixital)
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