Rosa Ana Prada Queipo, secretaria do Concello de Ames (A Coruña)
Certifico: Que o Pleno do Concello de Ames, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de xullo de
2018 adoptou, entre outros, o acordo que copiado é do teor literal seguinte:
Punto Sétimo.- Segunda modificación do Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de
Ames, período 2017-2018-2019.

(...................................................................................…)

C.I.F.: P – 1500200 – I

Figura no expediente informe favorable conxunto da intervención e da secretaría municipal, que
serve de motivación ó acordo que se adopta.
INFORME CONXUNTO SECRETARIA E INTERVENCIÓN.
ASUNTO: 2ª MODIFICACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE AMES. PERÍODO 2017-2018-2019 PARA INCLUÍR AS MODIFICACIÓNS
DERIVADAS DA ENTRADA EN VIGOR DO ORZAMENTO PARA O 2018.
Lexislación aplicable
- Lei 38/2013, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LXS).
- Real decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións (RLXS)
- Lei 9/2007 de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG).
Antecedentes

Con data de 29.05.2017 o Pleno da Corporación aprobou o Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Ames para o período 2017-2019.
Con data de 28.12.2017 o Pleno da Corporación aprobou a unha primeira modificación do Plan, na que se introduciu a liña de axudas para a promoción de medidas preventivas
mediante a plantación de frondosas caducifolias na rede de franxas secundarias de xestión de biomasa.
Con data de 1 de xuño de 2018 foi publicado o anuncio da aprobación definitiva do orzamento do concello de Ames para o 2018.
No que se refire aos créditos iniciais consignados para subvencións correntes e de capital producíronse una serie de modificacións que afectan ao Plan Estratéxico de Subvencións,
polo que é necesario proceder á súa modificación de forma que se adecúen as anualidades aos créditos iniciais, e se reflexen as novas liñas de subvencións.

Fundamentos de Dereito
Primeiro.- Obrigatoriedade do Plan Estratéxico de Subvencións.
A LXS contempla no seu artigo 8 a figura do Plan Estratéxico de Subvencións.
O referido artigo ten carácter básico (disposición final primeira), polo que en cumprimento do mesmo antes de calquera convocatoria de subvencións deberase aprobar previamente
o correspondente Plan Estratéxico de Subvencións.
Artigo 8.1 LXS: Os órganos das administracións públicas ou calquera entes que propoñan o establecemento de subvencións, con carácter previo, deberán concretar nun plan
estratéxico de subvencións os obxectivos e os efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa consecución, os custes previsibles e as súas fontes de
financiación, supeditándose en todo caso ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.
Nos mesmos términos se pronuncia o artigo 5 da Lei de Subvencións de Galicia.
Artigo 5.1 da Lei de Subvencións de Galicia: Os órganos da Administración que propoñan o establecemento de subvencións, con carácter previo, deberán concretar nun plan
estratéxico de subvencións os obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa consecución, os custes previsibles e as súas fontes de
financiación, supeditándose, en todo caso, ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.
Polo tanto calquera liña de axudas que se estableza deberá incluírse no Plan estratéxico de subvencións por ser un documento preceptivo a convocatoria das axudas.
Segundo.- Contido do Plan Estratéxico de Subvencións.
Para a inclusión desta nova liña de axudas deberá recollerse no Plan o seguinte segundo o art. 12.1 RLXS o seguinte:
a) Obxectivos estratéxicos, que describen o efecto e impacto que se espera lograr coa acción institucional durante o período de vixencia do plan e que teñen que estar vinculados
cos obxectivos establecidos nos correspondentes programas orzamentarios. Cando os obxectivos estratéxicos afecten ao mercado, deberanse identificar ademais os fallos que se
aspira a corrixir, cos efectos previstos no apartado 2 do artigo 8 da Lei Xeral de Subvencións.
b) Liñas de subvención nas que se concreta o plan de actuación. Para cada liña de subvención deberan indicarse os seguintes aspectos:
1º áreas de competencia afectadas e sectores aos que se dirixen as axudas.
2º obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación.
3º prazo necesario para a súa consecución.
4º custes previsibles para a súa realización e fontes de achegas, onde se detallarán as achegas das distintas administracións públicas, da Unión Europea e doutros órganos
públicos ou privados que participen nestas accións de fomento, así como aquelas que, tendo en conta o principio de complementariedade, correspondan aos beneficiarios das
subvencións.
5º plan de acción, no que se concretarán os mecanismos para poñer en práctica as liñas de subvencións identificadas no Plan, se delimitarán as liñas básicas que deben conter as
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bases reguladoras da concesión a que se fai referencia no artigo 9 da Lei Xeral de Subvencións, o calendario de elaboración e, no seu caso, os criterios de coordinación entre as
distintas administracións públicas para a súa xestión.
c) Réxime de seguimento e avaliación continua aplicable as diferentes liñas de subvencións que se establezan. A estes efectos, débense determinar para cada liña de subvención, un
conxunto de indicadores relacionados cos obxectivos do Plan, que recollidos periodicamente polos responsables do seu seguimento, permitan coñecer o estado da situación e os
progresos conseguidos no cumprimento dos respectivos obxectivos.
d) Resultados da avaliación dos plans estratéxicos anteriores nos que se trasladará o contido dos informes emitidos.
As modificacións propostas e que se recollen no Anexo a este informe adecúanse ao recollido nos apartados anteriores.
Así mesmo o sistema de avaliación e seguimento será o recollido xa no plan para todas as subvencións.
Terceiro.- Órgano competente.
A lexislación de réxime local non concreta cal é o órgano competente para a aprobación do plan e polo tanto para a súa modificación, tampouco a lexislación estatal de subvencións que
establece o órgano competente unicamente no ámbito da Administración Xeral do Estado. En canto á lexislación galega a LSG non regula a competencia para a aprobación do Plan
Estratéxico de Subvencións e o Regulamento da Lei autonómica concreta o órgano competente unicamente no ámbito da Comunidade Autónoma; cumpre recordar que dito
Regulamento non é de aplicación ás entidades locais galegas (artigo 1.3).
Non obstante, atendendo o seu carácter programático, e que ten un carácter de instrumento de planificación que prolonga os seus efectos no tempo, subordinado ás dispoñibilidades
orzamentarias (e o Pleno é o órgano competente para a aprobación do orzamento), considérase o mais conveniente que tanto a súa aprobación e polo tanto calquera modificación lle
corresponda ao Pleno da Corporación sen quórum especial.
Cuarto.- Procedemento de modificación.
A modificación seguirá o mesmo procedemento que o de aprobación do Plan.
1. Proposta da Alcaldía sobre as modificacións propostas.
2. Informe da Secretaría municipal sobre o procedemento.
3. Informe da Intervención municipal.
4. Aprobación polo Pleno da Corporación sen quórum especial.
O Plan producirá efectos dende o momento da súa aprobación, esixindo unicamente a súa publicación na web municipal os efectos de transparencia e xeral coñecemento.
Quinto.- Dotación orzamentaria
Os efectos económicos das novas liña de axudas esténdense aos exercicios 2018-2019 e os créditos afectan a ámbolos dous exercicios, polo que deberá dotarse crédito adecuado e
suficiente no orzamento de 2018-2019 para aprobar as convocatorias destas axudas. A aprobación da modificación do Plan supón o compromiso de que no orzamento de cada
anualidade se dote crédito adecuado e suficiente para as distintas liñas de actuación previstas e polo importe previsto no Plan estratéxico.
Sexto.- Cumprimento dos principios de estabilidade orzamentaria e cumprimento da regra de gasto.
De acordo co previsto no artigo 7.3 da LOEPSF, “as disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, os actos administrativos, os contratos e os
convenios de colaboración, así como calquera outra actuación dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación desta Lei que afecten os gastos ou ingresos públicos presentes ou futuros,
deberán valorar as súas repercusións e efectos, e supeditarse de forma estrita ao cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financeira”. En relación a esta previsión, cómpre indicar o seguinte:
Estabilidade.- O gasto derivado deste expediente finánciase na súa totalidade con fondos propios. As liquidacións aprobadas dos últimos exercicios (2015, 2016) puxeron de manifesto
o cumprimento dos tres obxectivos fiscais regulados na LOEPSF.
O gasto corrente executado no período transcorrido deste o comezo do presente ano ten experimentando un incremento apreciable respecto do rexistrado nos últimos exercicios. O
incremento de gasto que representará estas modificacións foron previstos nos cálculos realizados co motivo da aprobación do orzamento para 2018.
Pódese presumir que a aprobación deste expediente non poñerá en risco o cumprimento da estabilidade. Así mesmo estas modificacións xa foron recollidas no Plan Orzamentario a
Medio Prazo 2019-2020.
Sustentabilidade.- Polo que se refire ao presente exercicio, e sempre que o restante gasto corrente sexa contido en parámetros asumibles, pódese afirmar que a aprobación deste
expediente non vén poñer en risco o cumprimento deste principio.
Límite de gasto non financeiro.- Dos tres principios indicados, este é o que corre un maior risco de verse incumprido ao remate do exercicio.
Reitérase a necesidade de efectuar un seguimento continuo da execución do gasto corrente a fin de manter este dentro dos límites derivados da aplicación da regra de gasto, cuxo
cumprimento pode verse comprometido neste exercicio á vista da incorporación de remanentes do exercicio 2017.
Deberá analizarse por tanto cal é a execución do orzamento ao remate do primeiro semestre do ano, a fin de extrapolar o rexistro esperado ao remate do exercicio, adoptando no seu
caso as medidas que resulten necesarias para evitar o incumprimento deste principio ao remate do exercicio.
Nos termos expostos, pódese presumir que a aprobación deste expediente polo seu importe non vén a poñer en risco o cumprimento das esixencias derivadas dos principios de
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, debendo extremárense as cautelas polo que se refire ao límite derivado da aplicación da regra de gasto.

CUSTE ANUAL PREVISTO 2017

CUSTE ANUAL
PREVISTO 2018

CUSTE ANUAL
PREVISTO 2019

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

12.904,32

18.000,00

18.000,00

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL.

328.205,55

371.830,55

371.830,55

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE EDUCACIÓN

45.000,00

28.500,00

28.500,00

SUBVENCIÓN EN MATERIAL DE PROMOCIÓN CULTURAL E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

81.454,00

82.624,00

82.624,00

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE DEPORTES

113.659,00

128.880,00

113.659,00
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Importe
Modificación
2018-2017

Importe Modificación
2019-2017

5.095,68

5.095,68

43.625,00

43.625,00

-16.500,00

-16.500,00

1.170,00

1.170,00

15.221,00

0,00

SUBVENCIÓN EN MATERIA DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA

84.700,00

69.700,00

69.700,00

Impacto 2017-2018

-15.000,00

-15.000,00

33.611,68

18.390,68

Conclusión
Por todo o exposto infórmase favorablemente a proposta da 2ª MODIFICACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE AMES.

(......................................................................................)
Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación, por maioría absoluta do número legal de
membros, coa abstención dos/as 4 concelleiro/as do grupo municipal popular, e o voto a favor dos
restantes membros da Corporación Municipal ( 2 concelleiros/as do grupo municipal socialista, 3
concelleiros/as do grupo municipal Contigo Pódese, 4 concelleiros/as do grupo municipal IC-Ames
Novo, 3 concelleiros/as do grupo municipal Pacto x Ames e 2 concelleiros/as do grupo municipal
BNG-Asembleas Abertas) adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar a 2ª modificación do Plan estratéxico de subvencións para incluír as modificacións derivadas da
entrada en vigor do orzamento para o 2018.
LIÑA DE
SUBVENCIÓN

SUBVENCIÓNS
EN MATERIA
DE MEDIO
AMBIENTE

SUBVENCIÓNS
EN MATERIA
DE SERVIZOS
SOCIAIS E
PROMOCIÓN
SOCIAL.

Axudas para
a promoción
de medidas
preventivas
mediante a
plantación
de frondosas
caducifolias
na rede de
franxas secundarias de
xestión de
biomasa
Axudas de
emerxencia
social - Renda social
Municipal
Subvencións
infravivenda
e accesibilidade

Subvención
axudas libros
SUBVENCIÓNS
EN MATERIA
DE EDUCACIÓN
Subvención
ANPAS

SUBVENCIÓN
EN MATERIAL
DE PROMOCIÓN CULTURAL E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

SUBVENCIÓNS
EN MATERIA
DE DEPORTES

Premios: Teatro Lido,
Certame
Cultural Intercentros, e
Premios do
Entroido
Premios:
Certame Intercentros,
Certame literario e Cartas Nadal
Premios: Dinamización
da lingua no
sector
económico
Subvención
Bertamiráns
Clube de

DESTINATARIOS

PRAZO
CONSECUCIÓN OBXECTIVOS

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2017

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2018

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2019

FUNCIONAL

FINANCIACION

PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN

Fondos propios con
cargo á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

Propietarios dos terreos incluídos nas
franxas de xestión
de biomasa priorizadas anualmente
no Plan Municipal
de medidas preventivas contra incendios

2018-2019

12.904,32

18.000,00

18.000,00

1728-48

Veciños/as do Concello de Ames

2017-20182019

121.375,00

175.000,00

175.000,0
0

2311-48

Veciños/as do Concello de Ames

2017-20182019

40.000,00

30.000,00

30.000,00

2311-78

2017-20182019

18.500,00

8.500,00

8.500,00

3261-48

Fondos propios con
cargo á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

20.000,00

3261-48

Fondos propios con
cargo á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

Fondos propios con
cargo á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

Fondos propios con
cargo á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

Pais e nais -ou titores legais-dos nenos e nenas matriculados no curso
escolar nun centro
de ensino sostido
con fondos públicos, no nivel de
Educación Infantil
ANPAS existentes
nos centros educativos de titularidade
pública do Concello
de Ames, legalmente constituídas, e
que figuren inscritas
no Rexistro Municipal de Asociacións

2017-20182019

26.500,00

20.000,00

Alumnos, e habitantes do concello de
Ames

2017-20182019

8.034,00

5.074,00

5.074,00

334148/ 33848

Habitantes do concello de Ames

2017-20182019

3.820,00

5.000,00

5.000,00

3343-48

Empresas, autónomos e profesionais
do concello de
Ames

2018-2019

0,00

2.500,00

2.500,00

3343-48

Bertamiráns Clube
de Fútbol

2017-20182019

25.719,00

28.000,00

25.719,00

341-48

Fondos propios con
cargo á funcional sinalada
Fondos propios con
cargo á funcional sinalada

Fondos propios con
cargo á funcional sinalada
Fondos propios con
cargo á fun-
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Concorrencia
competitiva

Concorrencia
competitiva

Concorrencia
competitiva
Nominativa-Convenio

Fútbol

SUBVENCIÓN
EN MATERIA
DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA

Subvención
Milladoiro
S.D

Milladoiro S.D

2017-20182019

12.940,00

25.880,00

12.940,00

341-48

Subvención
fomento Comercio Local

Asociacións de comerciantes e profesionais existentes
no Concello de
Ames, legalmente
constituídas, e que
figuren inscritas no
rexistro municipal de
asociacións

2017-20182019

40.000,00

25.000,00

25.000,00

4314-47

cional sinalada
Fondos propios con
cargo á funcional sinalada
Fondos propios con
cargo á funcional sinalada

Nominativa-Convenio

Concorrencia
competitiva

Segundo.- Publicar o Plan estratéxico de subvencións modificado na páxina web do concello.

E para que así conste, aos efectos oportunos, expido a presente certificación co visto e prace do
señor alcalde en Ames, a 27 de xullo de 2018, e coa advertencia de que non foi aprobada aínda a
acta da sesión correspondente.
Vº e Prace
O alcalde
José M. Miñones Conde

A secretaria
Rosa Ana Prada Queipo
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