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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO MUNICIPAL
O DÍA 17-12-2019
No salón de Plenos da Casa do Concello de Ponteceso (A Coruña) ás 9.00 horas do día 17 de decembro de
2019 baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, D. Xosé Lois García Carballido, reúnese en primeira convocatoria o
Pleno municipal, co obxecto de celebrar a sesión extraordinaria convocada en legal forma para o día da data.

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

ASISTENTES:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE
D. Xosé Lois García Carballido

Xose Lois García Carballido

SRES.CONCELLEIROS/AS PRESENTES:
Polo PSdeG-PSOE:
D. Miguel Ángel González Gómez.
Dª. Raquel Fondo Pérez
D. Faustino Santiago Lema
Dª. Noelia María Varela Súarez
Dª. Ana Pérez Imia
D. Salvador Eiroa Ameijenda
Dª. María Teresa Chouciño Calvete
Polo Partido Popular, PP:
Dª. Marta María Carrillo Aguiar
D. Jesús Daniel García Cotelo.
Dª. Beatriz Martínez Calvo
Por APIN-SON Ponteceso:
D. José Manuel Pose Verdes
D. Marco Antonio Varela Vidal

SECRETARIO ACCIDENTAL: D. EMILIO CAÍNZOS QUINTÁS
INTERVENTORA: Dª. LUCÍA MATA RODRÍGUEZ

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

A presidencia, tras comprobar que se cumpre o quórum legalmente esixido polo artigo 90.1 do Real decreto
2568/1986, de 28 de novembro, declara aberta a sesión, e procédese ao estudo e exame dos asuntos
incluídos na orde do día da convocatoria e que se indican a continuación:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Emilio Cainzos Quintás

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

SRES.CONCELLEIROS/AS AUSENTES.-----------

1º. APROBACIÓN ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES.Correspondente á sesión do Pleno celebrada o día 25-11-2019, ordinaria. En cumprimento do disposto no
art. 91.1 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, o Presidente pregunta se algún membro da Corporación ten
que formular algunha observación ás actas anteriores, e ao non formularse ningunha, o Pleno, por
unanimidade, acorda a súa aprobación.
2º.- APROBACIÓN DO ORZAMENTO PARA O ANO 2020
A Comisión Especial de Contas, na sesión celebrada o día 12-12-2019 emitiu o seguinte dictame:
“Formado por esta alcaldía o orzamento xeral do concello para o exercicio de dous mil vinte, integrado pola
documentación esixida nos artigos 164, 165 e 166 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das facendas locais, proponse á Comisión Informativa de
Facenda e Asuntos Económicos que dictamine favorablemente a seguinte PROPOSTA DE ACORDO:
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PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Ponteceso para o exercicio 2020 o cal
ascende, tanto no estado de gastos como no de ingresos, a 7.071.428,56 €
A cada un dos capítulos asígnanselle as cantidades seguintes:
ORZAMENTO DE GASTOS 2020
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

CAPÍTULO.DENOMINACIÓN

Xose Lois García Carballido

1. Gastos de persoal
2. Gastos en bens correntes e en servizos
3. Gastos financeiros
4. Transferencias correntes
Operacións correntes (1,2,3,4)
6. Investimentos reais
7. Transferencias de capital
Operacións de capital (6,7)
Total operacións non financeiras (1, 2, 3, 4,
6, 7)
8. Activos financeiros
9. Pasivos financeiros
Total operacións financeiras (8, 9)
TOTAL

11.610,00
90.000,00
101.610,00
7.071.428,56

ORZAMENTO DE INGRESOS

Versión imprimible

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

CAPÍTULO.DENOMINACIÓN

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,
Emilio Cainzos Quintás
FIRMADO POR

2020
(créditos iniciais)
2.048.245,83
1.962.370,64
19.600,00
108.280,80
4.138.497,27
2.831.321,29
0
2.831.321,29
6.969.818,56

1. Impostos directos
2. Impostos indirectos
3. Taxas, prezos públicos e outros ingresos
4. Transferencias correntes
5. Ingresos patrimoniais
Operacións correntes (1,2,3,4,5)
6. Investimentos reais
7. Transferencias de capital
Operacións de capital (6,7)
Total operacións non financeiras (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7)
8. Activos financeiros
9. Pasivos financeiros
Total operacións financeiras (8, 9)
TOTAL

2020
(previsións iniciais)
1.680.894,09
73.518,58
786.129,89
2.045.903,83
134.579,78
4.721.026,17
0,00
2.338.792,39
2.338.792,39
7.059.818,56
11.610,00
0,00
11.610,00
7.071.428,56

SEGUNDO.- Aprobar o cadro de persoal funcionario e laboral para 2020 que figura no expediente.
TERCEIRO.- Aprobar as bases para a execución do orzamento municipal para o exercicio de 2020, tal e
como se presentan.
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CUARTO.- De conformidade co prevido polos artigos 169.1 do RDL 2/2004, de 5 de marzo e 20.1 do RD
500/1990, de 20 de abril, expoñer ao público, polo prazo de quince días hábiles, o orzamento municipal
para o exercicio de 2019 con todos os documentos que o conforman, mediante a inserción do edicto
correspondente no Boletín Oficial desta provincia e no taboleiro de anuncios da casa do concello, co fin de
que os interesados aos que fai referencia os artigos 170.1 do RDL 2/2004, de 5 de marzo e 22.1 do RD
500/1990, de 20 de abril, poidan examinalo e presentar, de ser o caso, as reclamacións que procedan e
polas causas taxadas que indican respectivamente os artigos 170.2 e 22.2 dos devanditos textos
normativos, ante o Pleno Corporativo, que disporá do prazo de un mes dende a finalización do período de
exposición pública para resolvelas.
QUINTO.- O expediente completo de referencia considerarase definitivamente aprobado, sen necesidade de
adoptar un novo acordo no caso de que, tal e como dispoñen os artigos 169.1 do RDL 2/2004, de 5 de marzo
e 20.1 do RD 500/1990, de 20 de abril, non se presenten as reclamacións ás que se fai referencia no
parágrafo 4º anterior. De seguido e de conformidade co preceptuado respectivamente nos artigos 169.3 e
20.3 dos citados textos normativos, procederase á publicación do orzamento resumido por capítulos no
Boletín Oficial da Provincia .

Xose Lois García Carballido

SEXTO.- Do orzamento xeral definitivamente aprobado se remitirá copia á Comunidade Autónoma e á
Administración do Estado de conformidade cos artigos 169.4 do RDL 2/2004, de 5 de marzo e 20.4 do RD
500/1990, de 20 de abril.
SÉTIMO.- Tal e como dispoñen os artigos 171.1 do RDL 2/2004, de 5 de marzo e 23.1 do RD 500/1990, de
20 de abril, contra a aprobación definitiva do orzamento poderá interpoñerse directamente recursos
contencioso-administrativo, no xeito e nos prazos que establecen as normas de dita xurisdicción.

Polo que a Comisión Especial de Contas ditamina favorablemente a proposta de acordo APROBACIÓN DO
ORZAMENTO PARA O ANO 2020.”

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

O Sr. Alcalde pregunta se algún voceiro quere intervir.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Emilio Cainzos Quintás

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

Sométese a votación a proposta, co seguinte resultado:
Votos a favor: Catro (4), os concelleiros/as do PSdeG-PSOE
Votos en contra: Un (1), o concelleiro de APIN-SON.
Abstencións: Un (1), a concelleira do PP.

Pide a palabra o Sr. García Cotelo, voceiro do PP, e pregunta ¿Por que temos que votar a favor deste
Orzamento? ¿Temos algo no orzamento para aluguer de vivendas para as familias desfavorecidas?
¿Contempla algo para a promoción da pesca, agricultura ou gandería? ¿Pode dicirnos por qué temos que
apoiar este Orzamento?
Pide a palabra o Sr. Pose, voceiro de APIN, e pregunta ¿Por que fai o Pleno a esta hora? ¿Non lembra
vostede as súas actuacións cando o Sr. Fondo os poñía a esta mesma hora?. E no tocante ao contido dos
Orzamentos, quixera saber a qué se destinan cinco mil e pico de euros a outras retribucións de altos cargos.
Para APIN apoiar o Orzamento tería que contemplar as baixadas de impostos como o ICIO ou plusvalías,
contemplar a RPT, xa que vostede reparte cargos sen xustificación, non quere ter un instrumento que é
obrigatorio. O sr. Alcalde cobra 54.000 euros. As subvencións non terían que ser nominativas, así as reparte
vostede como quere. Sabemos que o Orzamento é limitado, e vostede fai como o anterior, reparte todo a
dedo como quere. A RPT tería que estar feita, con respecto ao GES, supoño que os informes de secretaría,
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Xose Lois García Carballido

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

intervención e asesoría xurídica serán como os do ano pasado e non cambiarían, e vostede segue a facer o
que quere, antes o GES só lle daba problemas e agora parece que son os seus nenos.
O Sr. Alcalde di que cando se fan as propostas para o Orzamento hai que dar alternativas, sacar de aquí para
meter alí. Sr. Garcia Cotelo, vostede non fai propostas, e o Orzamento é realista. A medida que se vaia
executando fixaranse as modificacións necesarias. A Xunta de Galicia non dá nada para este concello, nin
para obras, nin para cultura, nin para educación, nada. Nin o PP nin APIN fan mención á obra do alumeado,
para a cal temos unha subvención de dous millóns de euros, e unha aportación de 500.000 euros de
recursos propios, este investimento non se tivo nunca nun orzamento. E con respecto a APIN dicirlle que xa
se lle dixo aos empregados municipais que se vai facer a RPT, e cando se aprobe levaranse a cabo as
oposicións ou concursos e proveranse os postos. Se despedíramos aos membros do GES non se
conseguiría nada, só que probablemente os xulgados nos dirían que os teríamos que readmitir, como lles
pasou en Guitiriz. O concello vai levar a cabo a RPT, pero, repito, non podemos despedir a 12 persoas e logo
pasar por readmitilos. E xa saben que a Xunta de Galicia non nos dá nada, temos que aportar en todo.
O Sr. García Cotelo pide a palabra e manifesta que o Sr. Alcalde está obsesionado coa Xunta de Galicia, e
isto é o Orzamento municipal non o da Xunta. Quen ten que axudar aos concellos é a Deputación, para iso
está. Se quere ter axudas da Xunta de Galicia deixe de criticar e fale, faga como Paco Vázquez cando era
alcalde de A Coruña, levábase ben con todos, tiña boa relación con Fraga, acadaba paseos marítimos,
infraestruturas e moitas obras. Pero claro vostede prefire criticar, saír na prensa falando o que non debe, e
logo quere axudas. No lugar de facer obras de 2.500.000 en cambiar bombillas, fgaa por menos e adique
recursos propios a fins sociais, educación, promoción económica, e axude máis á xente. Revise o orzamento
para que o noso grupo vote a favor, adique cartos á promoción económica, ao aluguer de vivendas,
beneficios fiscais, etc.
O Sr. Pose dille ao Sr. Alcalde que ten que facer unha RPT, regularizar ao persoal do GES. Vostede armou
moitos lios co persoal do GES e agora, para vostede, son os mellores. Pasou dun extremo ao outro. En canto
ao tema do alumeado, paréceme moi ben, pero sei o que lle teño que dicir. Lémbrolle que os traballos previos
os fixemos nós, todo o que lle presentou ao IDAE é o que se tiña para a licitación. E os datos son difíciles de
expoñer hoxe eiquí, pero os subiremos á páxina de APIN. Vostede non trae nada novo. Xa sabemos que as
cousas que outros fixemos non as quere recoñecer e as presenta como propias.

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Polo que o Pleno, por maioría absoluta, ACORDA:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Emilio Cainzos Quintás

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

O Sr. Alcalde pide o voto a favor destos Orzamentos, e dá por rematado o debate e somete a votación a
proposta, co seguinte resultado:
Votos a favor: Oito (8), os concelleiros/as do G.M. do PSdeG-PSOE.
Votos en contra: Cinco (5), os concelleiros/as dos G.M. do PP e APIN-SON.
Abstencións: -----

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Ponteceso para o exercicio 2020 o cal
ascende, tanto no estado de gastos como no de ingresos, a 7.071.428,56 €
A cada un dos capítulos asígnanselle as cantidades seguintes:
ORZAMENTO DE GASTOS 2020
CAPÍTULO.DENOMINACIÓN
1. Gastos de persoal
2. Gastos en bens correntes e en servizos
3. Gastos financeiros
4. Transferencias correntes

2020
(créditos iniciais)
2.048.245,83
1.962.370,64
19.600,00
108.280,80
4
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Operacións correntes (1,2,3,4)
6. Investimentos reais
7. Transferencias de capital
Operacións de capital (6,7)
Total operacións non financeiras (1, 2, 3, 4,
6, 7)
8. Activos financeiros
9. Pasivos financeiros
Total operacións financeiras (8, 9)
TOTAL

11.610,00
90.000,00
101.610,00
7.071.428,56

ORZAMENTO DE INGRESOS
CAPÍTULO.DENOMINACIÓN

Xose Lois García Carballido

1. Impostos directos
2. Impostos indirectos
3. Taxas, prezos públicos e outros ingresos
4. Transferencias correntes
5. Ingresos patrimoniais
Operacións correntes (1,2,3,4,5)
6. Investimentos reais
7. Transferencias de capital
Operacións de capital (6,7)
Total operacións non financeiras (1, 2, 3, 4,
5, 6, 7)
8. Activos financeiros
9. Pasivos financeiros
Total operacións financeiras (8, 9)
TOTAL

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

2020
(previsións iniciais)
1.680.894,09
73.518,58
786.129,89
2.045.903,83
134.579,78
4.721.026,17
0,00
2.338.792,39
2.338.792,39
7.059.818,56
11.610,00
0,00
11.610,00
7.071.428,56

SEGUNDO.- Aprobar o cadro de persoal funcionario e laboral para 2020 que figura no expediente.

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

TERCEIRO.- Aprobar as bases para a execución do orzamento municipal para o exercicio de 2020, tal e
como se presentan.

Versión imprimible

Emilio Cainzos Quintás
FIRMADO POR

4.138.497,27
2.831.321,29
0
2.831.321,29
6.969.818,56

CUARTO.- De conformidade co prevido polos artigos 169.1 do RDL 2/2004, de 5 de marzo e 20.1 do RD
500/1990, de 20 de abril, expoñer ao público, polo prazo de quince días hábiles, o orzamento municipal
para o exercicio de 2019 con todos os documentos que o conforman, mediante a inserción do edicto
correspondente no Boletín Oficial desta provincia e no taboleiro de anuncios da casa do concello, co fin de
que os interesados aos que fai referencia os artigos 170.1 do RDL 2/2004, de 5 de marzo e 22.1 do RD
500/1990, de 20 de abril, poidan examinalo e presentar, de ser o caso, as reclamacións que procedan e
polas causas taxadas que indican respectivamente os artigos 170.2 e 22.2 dos devanditos textos
normativos, ante o Pleno Corporativo, que disporá do prazo de un mes dende a finalización do período de
exposición pública para resolvelas.
QUINTO.- O expediente completo de referencia considerarase definitivamente aprobado, sen necesidade de
adoptar un novo acordo no caso de que, tal e como dispoñen os artigos 169.1 do RDL 2/2004, de 5 de marzo
e 20.1 do RD 500/1990, de 20 de abril, non se presenten as reclamacións ás que se fai referencia no
5
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parágrafo 4º anterior. De seguido e de conformidade co preceptuado respectivamente nos artigos 169.3 e
20.3 dos citados textos normativos, procederase á publicación do orzamento resumido por capítulos no
Boletín Oficial da Provincia .

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

SEXTO.- Do orzamento xeral definitivamente aprobado se remitirá copia á Comunidade Autónoma e á
Administración do Estado de conformidade cos artigos 169.4 do RDL 2/2004, de 5 de marzo e 20.4 do RD
500/1990, de 20 de abril.
SÉTIMO.- Tal e como dispoñen os artigos 171.1 do RDL 2/2004, de 5 de marzo e 23.1 do RD 500/1990, de
20 de abril, contra a aprobación definitiva do orzamento poderá interpoñerse directamente recursos
contencioso-administrativo, no xeito e nos prazos que establecen as normas de dita xurisdicción.

3º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO 1º PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS 2020-2023 DO
CONCELLO DE PONTECESO.

Xose Lois García Carballido

A Comisión Especial de Contas, na sesión celebrada o día 12-12-2019 emitiu o seguinte dictame:
“Segundo o disposto no artigo 8.1 da Lei 38/2003, xeral de subvencións (LXS) o concello antes do
establecemento das subvencións debe ter aprobado con carácter previo un Plan estratéxico de subvencións,
poñendo de manifesto no mesmo os obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo para
a súa consecución, os custes previsibles a as fontes de financiamento. No mesmo sentido se pronuncia o
artigo 5.1 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.
O Concello de Ponteceso carece do devandito plan polo que é interese de esta alcaldía solicitar a
elaboración do documento técnico á intervención municipal conforme as pautas políticas indicadas na

A proposta realizada pola interventora e conformada polo alcalde incorporase ó presente expediente a
efectos da súa tramitación e entrada en vigor.

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

É por isto que se propón ao Pleno da corporación, a adopción dos seguintes acordos:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Emilio Cainzos Quintás

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

providencia de inicio de expediente e dentro do marco legal vixente.

PRIMEIRO.- Aprobar, condicionado á aprobación do Orzamento Xeral do Concello de Ponteceso para o
exercicio 2020, o Plan estratéxico de Subvencións 2020-2023 consonte a proposta elaborada pola
intervención municipal e que se transcribe a continuación:
PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS CONCELLO DE PONTECESO 2020-2023
1. Introdución.
1.1. Antecedentes legais.
1.2 Breve descrición das subvencións existentes no Concello no exercicio 2019
1.3. Obxectivos xerais pretendidos coa aprobación do 1º PES do Concello de Ponteceso
2. Principais elementos do contido do PES do Concello de Ponteceso
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2.1. Ámbito subxectivo.
2.2. Periodo de vixencia.
2.3 . Obxectivos estratéxicos: competencias municipais e obxectivos do PES.
2.4. Estabilidade orzamentaria e austeridade no gasto público.

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

3. As liñas de subvencións do Concello de Ponteceso
3.1. Área 1. Acción social.
3.2. Área 2. Educación + servizos complementarios
3.3. Área 3. Festexos e tradicións populares
3.4. Área 4. Promoción e fomento do deporte
3.5. Área 5. Promoción empresarial
4. Seguimento e avaliación do PES 2020-2023
4.1. Grupo para o seguimento e a avaliación do PES.

Xose Lois García Carballido

4.2. Actualización anual do PES.
4.3. Informe anual do PES.
4.4. Definición de indicadores para a avaliación da eficacia PES.
4.5. Control financeiro do PES.
5. Aprobación, publicidade e transparencia do PES.
5.1. Aprobación do PES.
5.2. Publicidade do PES

Anexo: Fichas individualizadas das liñas de subvencións
1. INTRODUCIÓN.
CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

1.1. Antecedentes legais.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Emilio Cainzos Quintás

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

5.3 Transparencia do PES.

O artigo 8.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LGS) introduciu unha nova obriga
para os órganos das Administracións Públicas e calquera entes públicos responsables da xestión de
subvencións: elaborar un plan estratéxico de subvencións (en adiante, PES), no que se deberán
concretar os obxectivos e efectos pretendidos coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa consecución,
os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, suxeitándose en todo caso ao cumprimento dos
obxectivos de estabilidade orzamentaria.
Con esta medida, penetran na área da actividade administrativa de fomento as técnicas de planificación
estratéxica propias do sector privado e que foron incorporadas progresivamente como ferramentas de
programación e xestión nas dúas últimas décadas no sector público español. Con isto preténdese dar
resposta ás esixencias constitucionais dunha xestión eficiente e eficaz dos recursos públicos, coherente, polo
7

Tel.: 981 71 40 00
Fax: 981 71 50 28
E-mail:
concello@ponteceso.net
CIF: P1506900H
REL. : 01150682
RELG.: MU 2000/15

CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18
15110 Ponteceso (A Coruña)

tanto, co resto de ferramentas de programación e planificación orzamentaria ou sectorial que se poidan
aprobar. Así, de acordo co artigo 103 da Constitución, “la Administración Pública sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”, principios ligados aos
expresados no artigo 31.2 da propia norma constitucional, en relación co gasto público, ao que se lle esixe
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

realizar “una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los
criterios de eficiencia y economía”.
O artigo 8 da LGS foi desenvolvido polos artigos 10 a 15 do Regulamento da LGS, aprobado polo Real
Decreto 887/2006, de 21 de xullo, establecendo cales deben ser os principios reitores, o ámbito e o contido
dos PES, así como a competencia para a súa aprobación, o seguimento que debe realizarse do mesmo e os
efectos do seu incumprimento.
Pese ao tempo transcorrido desde a aprobación da LGS, o concello de Ponteceso nunca contou cun PES.
Máis alá da obriga legal de dar cumprimento ao artigo 8 LGS, o ineludible cumprimento do obxectivo de
estabilidade orzamentaria e o actual contexto de consolidación fiscal e de austeridade no gasto público

Xose Lois García Carballido

esixen neste momento, máis que nunca, dispoñer na actuación administrativa dos adecuados instrumentos
de planificación das políticas públicas, como é o caso dos plans estratéxicos de subvencións.
1.2. Antecedentes na actividade subvencional do concello de Ponteceso
Directamente vinculadas coas competencias o Concello de Ponteceso dispoñía de 2 tipos de subvencións:
nominativas e un segundo tipo que podería considerarse mixtas (como poden ser emerxencias sociais que
sen ser nominativas per se tampouco son sometidas a libre concorrencia). Non constan subvencións de libre

1.3. Obxectivos xerais pretendidos coa aprobación do 1º PES do Concello de Ponteceso
A elaboración do Plan Estratéxico de Subvencións do 2020-2023 debe concibirse como un exercicio que
permita realizar unha auténtica planificación estratéxica das políticas públicas de contido subvencional
desenvolvidas polo municipio.
CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Fronte a unha concepción formal do PES, o Concello de Ponteceso quere dotarse de un auténtico Plan
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(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

concorrencia.

Estratéxico de Subvencións, que dea cumprimento formal e material ó previsto no artigo 8 da LGS. Así o
esixe a legalidade, pero tamén o actual contexto de consolidación fiscal e de austeridade no gasto público.
Un auténtico PES é a ferramenta para conseguir unha maior eficacia no cumprimento dos obxectivos da
actividade subvencional que os entes municipais levan a cabo e unha maior eficiencia na asignación do gasto
público, e para isto deben racionalizarse e, no seu caso, simplificarse as actuacións subvencionais
desenvolvidas polo Concello, o que sen dúbida debe de converterse nun obxectivo tanto político como
técnico.
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Tendo presente todo o anterior, a elaboración de un PES 2020-2023 do Concello de Ponteceso pretende a
consecución dos seguintes obxectivos xerais:
a) Dotar a cada departamento municipal dun instrumento de planificación das políticas públicas que
teñan por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social ou de
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

promoción dunha utilidade pública relacionada coas materias da competencia de cada área.
b) Dende unha perspectiva económica-financeira, definir instrumentos de xestión máis uniformes no
conxunto de todas as áreas que permitan mellorar a eficacia e a eficiencia das subvencións.
c) Dende a perspectiva da transparencia, acceso á información pública e bo goberno, preparar ao
concello para as novas obrigas que se derivarán da futura normativa sobre estas materias.
Con todo, non debe esquecerse, como se sinalou anteriormente, que se trata do primeiro PES que se aproba
no Concello de Ponteceso. O seguimento e avaliación que se realizará do mesmo permitirá, sen dúbida

Xose Lois García Carballido

algunha, a mellora e o perfeccionamento dos plans estratéxicos de subvencións que se realicen no futuro.

2. PRINCIPAIS ELEMENTOS DO CONTIDO DO PES DO CONCELLO DE PONTECESO.
2.1. Ámbito subxectivo: un PES único para o Concello de Ponteceso.
O artigo 8.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, introduciu unha nova obriga para os
órganos das Administracións Públicas e calquera entes públicos responsables da xestión de subvencións
elaborar un plan estratéxico de subvencións, no que deben concretarse os obxectivos e efectos pretendidos
financiamento, suxeitándose en todo caso ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.
O citado artigo 8, foi desenvolvido polos artigos 10 a 15 do Regulamento da Lei xeral de subvencións,
aprobado polo Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, establecendo cales deben ser os principios reitores, o
ámbito e o contido dos plans estratéxicos, así como a competencia para a súa aprobación, o seguimento
CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

que debe realizarse dos mesmos e os efectos do seu incumprimento, que se ben non resulta aplicable aos

Versión imprimible
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(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa consecución, os custos previsibles e as súas fontes de

Concellos (tal e como se indica na súa exposición de motivos), recolle algúns aspectos que poden ser tidos
en conta.
Dito plan estratéxico deberá confeccionarse con carácter previo a calquera proposta de outorgamento de
subvencións e as propostas que se plantexen deberán estar recollidas no Plan estratéxico de subvencións
municipais, tal e como se indicaba no primeiro PES:
De acordo co Regulamento da LGS, deberá de aprobarse un plan estratéxico para cada Ministerio, que
abarcará as subvencións tanto dos seus órganos como dos organismos e demais entes públicos a el
vinculados. Extrapolado ao ámbito municipal, calquera subvención que sexa outorgada polos departamentos
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municipais debe de estar recollida neste plan estratéxico, é dicir o ámbito deste plan sería todas as áreas
municipais.
2.2. Periodo de vixencia.
De acordo co artigo 11.4 do Regulamento da LGS, os plans estratéxicos conterán previsións para un periodo
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

de vixencia de tres anos, salvo que pola especial natureza do sector afectado, sexa conveniente establecer
un plan estratéxico de duración diferente.
Tendo presente esta previsión regulamentaria aínda que non aplicable directamente aos municipios, si que é
razoable que se tome como referencia. Neste caso e posto que o mandato de esta corporación se desenrola
durante 4 anos parece razoable que esta sexa a vixencia do PES polo que o 1 º PES do Concello de
Ponteceso terá vixencia no periodo 2020-2023
2.3. Competencias do Concello de Ponteceso e obxectivos estratéxicos do PES.
As competencias nas que se vai desenvolver o plan estratéxico son as seguintes:

Xose Lois García Carballido

Acción Social
Educación + servizos complementarios
Festexos e tradicións populares
Promoción e fomento de deporte
Promoción empresarial

Ademais a aprobación deste plan persigue os seguintes obxectivos:
-

Levar a cabo unha profunda modernización do concello en materia de subvencións e aposta por
simplificación e maior control das mesmas.

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

-

A consecución dunha maior eficacia e eficiencia na xestión pública.

-

Maior transparencia das mesmas que farán que cada un dos veciños sexa consciente de como se
empregan os recursos municipais e cal é o fin dese destino dos recursos.

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
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2.4. Estabilidade orzamentaria e austeridade no gasto público.
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Área 1
Área 2
Área 3
Área 4
Área 5

O PES do concello de Ponteceso 2020-2023 debe ser coherente co obxectivo de estabilidade
orzamentaria que se estableza para eses exercicios. Non pode ser doutro modo, dada a importancia
política, económica e constitucional do obxectivo de estabilidade orzamentaria, que está contido no noso
bloque interno de constitucionalidade e forma parte dos nosos compromisos irrenunciables coa Unión
Europea.
Neste senso, debe recordarse que o obxectivo da estabilidade orzamentaria se inclúe expresamente no
artigo 135 da Constitución mediante a reforma aprobada o 27 de setembro de 2011:
“Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad
presupuestaria”.
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Esta previsión constitucional foi desenvolvida mediante a Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade
orzamentaria e sustentabilidade financeira, cuxo artigo 7 é interesante recordar:
“1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de
programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica
y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad,
a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.
3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos
presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
Previsións constitucionais e legais que se completan co disposto no artigo 9 LGS, onde se dispón
expresamente que os Plans Estratéxicos de Subvención se supeditarán en todo caso ao cumprimento dos

Xose Lois García Carballido

obxectivos de estabilidade orzamentaria.
3. AS LIÑAS DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE PONTECESO
3.1. Área 1. Acción social.
Enmárcanse nunha gran área estratéxica, as emerxencias sociais, que é unha das competencias claramente
propias dos concellos tras a reforma operada no ano 2013 e que tratan de servir como primeira actuación en

3.2. Área 2. Educación + servizos complementarios
Nesta área a colaboración mediante subvención nominativa con cada unha das ANPAS dos centros de
escolarización obrigatoria existentes en Ponteceso.

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
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3.3. Área 3. Festexos e tradicións populares.
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casos de necesidade..

Subvención en nominativas ás asociacións de festas para que o concello colabore coa organización das
diversas festas parroquiais. Constitúe o obxecto destas subvencións o colaborar no ocio e tempo de lecer e
responsabilizar ás comisións da xestión dos mesmos.
3.4. Área 4. Promoción e fomento de deporte.
Subvencións nominativas para os clubs máis representativos de Ponteceso compoñen o menú de
subvencións que serven para fomentar o deporte no Concello nas súas dúas vertentes, como instrumento de
convivencia e no seu canle de competición.
3.5. Área 5. Promoción empresarial.
11
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Esta é a liña de subvencións dirixida ás asociacións de empresarios do municipio de Santa Ponteceso co
obxecto de apoiar o estímulo empresarial no término municipal, favorecendo a competitividade das empresas
e a colaboración cos autónomos.
4. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PES 2020-2023.
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

4.1. Grupo para o seguimento e a avaliación do PES 2020-23.
De conformidade co artigo 12.1.c) do Regulamento da LGS, os PES incluirá o réxime de seguimento e
avaliación continúa aplicable ás diferentes liñas de subvencións que se establezan.
Para realizar o seguimento e avaliación do presente PES 2020-2023 formarase un grupo de seguimento
formado polos seguintes membros:

Xose Lois García Carballido

Membros xerais
Presidente: Alcalde ou concelleiro no que delegue
Un concelleiro de cada grupo con representación no pleno
Interventor ou funcionario do departamento no que delegue
Secretaria municipal ou persoa en que delegue para os efectos de fe pública
1 Representante do departamento afectado. (so con voto nas subvencións da súa
área)

Para que exista quórum deberán estar presentes polo menos a metade dos membros máis un e
obrigatoriamente:

Reunirase unha vez aprobada a liquidación dos orzamentos antes do 30 de abril do exercicio seguinte para
avaliar o cumprimento dos obxectivos marcados en cada unha das subvencións e o grao de repercusión das
mesmas.

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
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Tamén se reunirá para os efectos de modificar este plan estratéxico nos termos do apartado seguinte.
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Membros obrigatorios para acadar quórum
Presidente: Alcalde ou concelleiro no que delegue
Interventor ou funcionario do departamento no que delegue
Secretaria municipal ou persoa en que delegue para os efectos de fe pública

Terá a consideración de órgano colexiado é a indemnización por asistencia ao mesmo será a equivalente aos
importes establecidos para unha sesión de tribunal Grupo 1 categoría de presidente, non devengando
retribución ningunha para os concelleiros con dedicación total ou parcial.
4.2. Modificación do PES.
Segundo o artigo 14.1 do Regulamento da LGS, o plan estratéxico poderá ser actualizado anualmente en
2021, 2022 e 2023 coa información relevante dispoñible e remitida por cada un dos departamentos.
A actualización realizarase antes da aprobación dos orzamentos, tendo en conta particularmente o previsto
nas leis anuais de Orzamentos Xerais do Estado. A indicada actualización realizarase por parte do Grupo
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para o seguimento e a avaliación e someterase a aprobación do pleno, e será publicitada nos mesmos
términos que a aprobación do mesmo.
4.3. Informe anual do PES 2020-2023 do Concello de Ponteceso.
De conformidade co artigo 14.2 do Regulamento da LGS, o Concello de Ponteceso emitirá antes do 30 de
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

abril de 2021, 2022 e 2023 un informe sobre o grao de avance da aplicación do plan, os seus efectos e as
repercusións orzamentarias e financeiras que se deriven da súa aplicación.
Igualmente, antes do 30 de abril de 2024, realizarase un informe final de avaliación do PES.
Os informes a que se refiren os parágrafos anteriores aprobarase por parte por parte do grupo para o
seguimento e a avaliación a partir da información subministrada polos técnicos de cada unha das áreas e o
resultado do control financeiro levado a cabo polo departamento de intervención municipal.
4.4. Definición de indicadores para a avaliación da eficacia do PES 2020-2023 do Concello de Ponteceso.
De conformidade co artigo 12.1 c) do Regulamento da LGS, “se deben determinar para cada línea de

Xose Lois García Carballido

subvención, un conjunto de indicadores relacionados con los obxectivos del Plan, que recogidos
periódicamente por los responsables de su seguimiento, permitan conocer el estado de la situación y los
progresos conseguidos en el cumplimiento de los respectivos objetivos”.
Para os efectos de dar cumprimento á indicada disposición, no marco do grupo para o seguimento e a
avaliación do PES 2020-2023 do Concello de Ponteceso os responsables da área presentaran un informe
por subvención incluído a lo menos os paramentos indicados en este plan. . Os parámetros para avaliación
serán os seguinte:
I)

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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Parámetros da avaliación nas subvencións de libre concorrencia (se decidise
incluirse algunha)
Relativo as
solicitudes

Número de
solicitudes

Relativo os
beneficiarios

Numero de
beneficiarios

Relativo o importe

Contía global
aprobada

Relativo
actividade

Solicitudes
aceptadas
rechazadas
Número de
solicitantes que
cumprindo
requisitos
quedaron fora da
concesión
Contía final
repartida entre os
beneficiarios

Número de
solicitantes
excluídos por no
cumprir cas
bases.

Contía necesaria
para cubrir todas
as solicitudes
levadas a cabo
a Análise de cumprimento do obxectivo de fomento

de

fomento
Valoración global
13
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Elementos
Bases
Importe
Conclusións

Valoración
positiva
10-8
10-8

Valoración media

Valoración baixa

7-5
7-5

4-0
4-0

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

II)

Parámetros da avaliación nas subvencións nominativas
Relativo o Convenio Cumprimento do mesmo
Operatividade de mesmo
Análise global con
subvencións similares

Relativo o importe

Contía global aprobada e
xustificada

Xose Lois García Carballido

Relativo a actividade
de fomento
Elementos
Bases
Importe
Conclusións

Necesidade de continuar co
subvención nominativa ou
paso a libre concorrencia

Consideración de suficiencia
ou non da mesma
Análise de cumprimento do obxectivo de fomento
Valoración global
Valoración positiva Valoración Valoración baixa
media
10-8
7-5
4-0
10-8
7-5
4-0

4.5. Control financeiro do PES 2020-2023.
O control e seguimento do presente Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Ponteceso,
realizarase de forma anual, en dous aspectos:

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

Control económico-financeiro das subvencións concedidas, que está encomendado á Intervención
municipal, e que se realizará nas condicións recollidas na lexislación vixente.
Control e seguimento do Plan que será elaborado pola intervención municipal, para o cal, por parte de

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
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cada un dos Servizos que actúen de órganos xestores do procedemento de concesión das
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Relativo os modelo
de concesión

subvencións, se procederá a remitir no primeiro cuadrimestre do exercicio seguinte, memoria de
avaliación financeira. Recopiladas estas se emitirá informe por parte da intervención municipal e se
integrara no informe da avaliación que aprobara a comisión. Finalmente de todas estas actuacións
se dará conta ao pleno.

5. APROBACIÓN, PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DO PES 2020-2023 DO CONCELLO DE
PONTECESO
5.1. Aprobación do PES 2020-2023 do Concello de Ponteceso.
O órgano competente para la aprobación do Plan Estratéxico de Subvencións é o Pleno municipal, dado que
se trata dun instrumento de planificación estratéxica da actividade subvencional ou de fomento e de xestión
14
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económica, de acordo co previsto no apartado e) do artigo 22.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases de
réxime local.
5.2. Publicidade do PES 2020-2023 .
O acordo plenario pola que se proceda á aprobación do PES 2020-2023 será comunicada aos responsables
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

técnicos e políticos de cada área
Igualmente, o PES 2020-2023, así como as súas actualizacións e informes anuais de avaliación, se
publicarán na páxina web municipal (www.ponteceso.gal) séndolle de aplicación así mesmo calquera outras
disposicións en materia de información e transparencia previstas en cada momento no ordenamento xurídico.
5.3. Transparencia
Todas as subvencións concedidas polo concello, en cada unha das súas liñas estratéxicas, programas de
axuda e convocatorias serán publicadas durante o mes seguinte a cada trimestre natural, de acordo cos
artigos 30 e 31 do Regulamento da Lei 38/2003, xeral de subvencións, na web municipal

Xose Lois García Carballido

(www.ponteceso.gal) no Tablón de anuncios físico, no Boletín Oficial correspondente, cando sexa necesario,
e na Base de Datos Nacional de Subvencións, indicando o beneficiario, a contía concedida e o proxecto ou
acción á que vai destinado.
Este plan estratéxico se emite seguindo as directrices da Alcaldía e sométese a calquera outro mellor
fundado en dereito
A interventora, Asdo.:Lucía Mata Rodríguez

OAlcalde, Asdo: Xosé Lois García Carballido

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

Anexo: Fichas individualizadas das liñas de subvencións.
Área 1
Código 1.1
Axudas Emerxencia Social
a. Obxectivo estratéxico
Consiste en facerse cargo dos gastos correspondentes a axudas
de emerxencia social das que se benefician familias usuarias do
departamento de Servizos Sociais, as cales precisan dunha
resposta urxente e inmediata a necesidades de carácter primario.
Diríxese a familias que se encontran desprotexidas e con
escasos recursos económicos.
b. Obxectivo específico
 Satisfacer as necesidades básicas (alimentación, saúde,...)
para un adecuado desenvolvemento persoal e físico.

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
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Acción Social
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Visto e prace

 Manter a familia como unidade básica de convivencia
 Axudar á familia a atravesar determinadas situacións
críticas por carecer de recursos económicos suficientes
para unha digna calidade de vida
 Facer fronte a situacións de desprotección
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 Evitar situacións de marxinación
 Axudar a conseguir a súa autonomía económica
 Conseguir a súa integración social

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

c. Prazo
d. Custo presupostado
e. Fonte de financiamento
f. Procedemento de
concesión
g. Plan de actuación

Por procedemento legalmente establecido para este tipo de
axudas coas limitacións establecidas nas leis sectoriais.

Área 2
Código 2.1
ANPA CEIP AS FORCADAS
a. Obxectivo estratéxico
Promocionar o deporte e a cultura; fomentar accións
encamiñadas á conciliación da vida laboral e familiar
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento de actividades culturais e
deportivas
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
400,00 euros
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

Xose Lois García Carballido

Educación

Versión imprimible

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Educación

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,
Emilio Cainzos Quintás
FIRMADO POR

Anual
9.000,00 €
Recursos propios.
Concesión directa

Área 2
Código 2.2
ANPA ANDARES CRA VIRXE DO FARO PONTECESO
a. Obxectivo estratéxico
Promocionar o deporte e a cultura; fomentar accións
encamiñadas á conciliación da vida laboral e familiar
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento de actividades culturais e
deportivas
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
400,00 euros
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio
Educación

Área 2
Código 2.3
CONVENIO ANPA CEIP EDUARDO PONDAL
a. Obxectivo estratéxico
Promocionar o deporte e a cultura; fomentar accións
encamiñadas á conciliación da vida laboral e familiar
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento de actividades culturais e
deportivas
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
400,00 euros
e. Porcentaxe máx. da 100%
16
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achega
f. Fonte de financiamento
g. Procedemento de
concesión
h. Plan de actuación

Sinatura de convenio

Xose Lois García Carballido

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

Educación
Área 2
Código 2.4
ANPA INSTITUTO ENSINO SECUNDARIO PONTECESO
a. Obxectivo estratéxico
Promocionar o deporte e a cultura; fomentar accións
encamiñadas á conciliación da vida laboral e familiar
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento de actividades culturais e
deportivas
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
400,00 euros
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

Código 3.1
Área 3
AD ABELLARIZA IES PONTECESO
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1500,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

Versión imprimible

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Festexos e tradicións
populares

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,
Emilio Cainzos Quintás
FIRMADO POR

Recursos propios.
Nominativa

Festexos e tradicións
Código 3.2
populares
Área 3
ASOCIACIÓN CULTURAL MONTE BRANCO
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
3.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
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f. Fonte de financiamento
g. Procedemento de
concesión
h. Plan de actuación

Recursos propios.
Nominativa
Sinatura de convenio

Código 3.3
Área 3
ASOCIACIÓN DE ANLLÓNS
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

Xose Lois García Carballido

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

Festexos e tradicións
populares

Versión imprimible

Emilio Cainzos Quintás
FIRMADO POR

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Código 3.4
Área 3
GASTRONÓMICA COTO DE ALMEREZO
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
500,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

Festexos e tradicións
populares

Festexos e tradicións
populares

Código 3.5
Área 3
ASOCIACIÓN CULTURAL INLLAR
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
4.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
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g. Procedemento de
concesión
h. Plan de actuación

Sinatura de convenio

Xose Lois García Carballido

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

Festexos e tradicións
Código 3.6
populares
Área 3
ASOCIACIÓN PENSIONISTAS CASA DO MAR
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

Versión imprimible

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Festexos e tradicións
Código 3.7
populares
Área 3
A. DE AMAS DE CASA EDUARDO PONDAL
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,
Emilio Cainzos Quintás
FIRMADO POR

Nominativa

Festexos e tradicións
Código 3.8
populares
Área 3
A. C. E PRESTADORA DE SERVICIOS Á XUVENTUDE S. XOAN DE XORNES
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
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concesión
h. Plan de actuación

Sinatura de convenio

Código 3.9
Área 3
A. CULTURAL DEPORTIVA SAN ADRIÁN
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

Xose Lois García Carballido

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

Festexos e tradicións
populares

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Emilio Cainzos Quintás

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

Festexos e tradicións
Código 3.10
populares
Área 3
ASOCIACION NOSA SEÑORA DO FARO DE BRANTUAS
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
3.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio
Festexos e tradicións
Código 3.11
populares
Área 3
A.VECIÑAL CULTURAL E DEPORTIVA “A XOLDA”
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
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h. Plan de actuación

Sinatura de convenio

Código 3.12
Área 3
A.VV. OS SEIXOS
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

Festexos e tradicións
populares

Código 4.1
Área 4
PUENTECESO SD
a. Obxectivo estratéxico
Promoción do deporte escolar e federado
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento e promoción do
especialmente o escolar e de base
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
9.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Deportes

Versión imprimible

FIRMADO POR

Emilio Cainzos Quintás

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

Xose Lois García Carballido

Festexos e tradicións
Código 3.13
populares
Área 3
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS EDUARDO PONDAL
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

fútbol
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Código 4.2
Área 4
SDCF CORME
a. Obxectivo estratéxico
Promoción do deporte escolar e federado
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento e promoción do
especialmente o escolar e de base
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
9.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

Deportes

Código 4.3
Área 4
VETERANOS CLUBE DEPORTIVO PONTECESO
a. Obxectivo estratéxico
Promoción do deporte federado
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento e promoción do
especialmente o de maiores de 35 anos
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
500,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

Xose Lois García Carballido

Deportes

Código 4.4
Área 4
VETERANOS FUTBOL XORNES
a. Obxectivo estratéxico
Promoción do deporte federado
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento e promoción do
especialmente o de maiores de 35 anos
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
500,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

fútbol

Versión imprimible

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
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Deportes

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,
Emilio Cainzos Quintás
FIRMADO POR

fútbol

fútbol

Promoción económica
Área 5
Código 5.1
CONVENIO ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE PONTECESO
a. Obxectivo estratéxico
Colaboración cos axentes económicos do municipio na
dinamización das actividades comerciais.
b. Obxectivo especifico
- Fomentar o asociacionismo empresarial no municipio.
- Mellora da competitividade das actividades empresariais.
-Posta en marcha de campañas comerciais para o fomento das
vendas no municipio.
- Mantemento do comercio e da hostalería no municipio.
22
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(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

c. Prazo
d. Custo presupostado
e. Porcentaxe máx. da
achega
f. Fonte de financiamento
g. Procedemento de
concesión
h. Plan de actuación

Recursos propios.
Nominativa
Sinatura de convenio

SEGUNDO.- Publicar o Plan estratéxico de Subvencións 2020-2023 na páxina web municipal e dar conta
aos responsables das áreas municipais afectadas.”

Sométese a votación a proposta, co seguinte resultado:
Votos a favor:. Catro (4), os concelleiros/as do PSdeG-PSOE.
Votos en contra: -Abstencións: Dous (2), os concelleiros/as do PP e APIN-SON.

Versión imprimible

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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Polo que a Comisión Especial de Contas ditamina favorablemente a proposta de acordo APROBACIÓN DO
1º PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS 2020-2023 DO CONCELLO DE PONTECESO.”

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,
Emilio Cainzos Quintás
FIRMADO POR

Anual
1.480,80 €
100%

O Sr. Alcalde pregunta se algún voceiro desexa intervir.
Pide a palabra o Sr. García Cotelo, voceiro do PP, e pregunta ¿Sabe vostede cantas asociacións hai neste
concello? Voulle dar un dato para a súa constancia, 67 asociacións. Vostede vai repartir só a unha pequena
parte, o PES parécenos correcto, pero é igual que o de Santa Comba ¿Por que non vai a outro concello? Por
exemplo a Cambre, se quere vostede eu podería falar co seu alcalde. ¿Por que lles da eses cartos?
Poderían ser outros, fale coas asociacións, ao mellor poderíanlles corresponder outras contías. ¿Por que non
fai unha bolsa no orzamento? Así poderían participar todas, sería obxectivo que todas puideran entrar.
Vostede no lugar de darlle ás 67 só lles dá a 15. ¿E as outras? ¿Non fan actividades?.
Pide a palabra o Sr. Pose, voceiro de APIN, e di que o seu grupo opina máis ou menos o mesmo. Durante
estes últimos anos lle dicíamos que tiña que facer un plan competitivo, en concorrencia, e non sei cando vai
cumprir os seus compromisos, non se lembra da subvención comprometida con Sandra, será que non é
votante súa, e non se sabe cando vai cobrar. As subvencións non se deben dar así. Non sei se vai facer algo
coas outras asociacións. Non ten nada para festas, non sei que vai facer coa Barquiña, coas festas de Corme
e coas outras.
O Sr. Alcalde di que fixemos reunións coas asociacións, avanzamos en moitas cousas, somos receptivos. O
concello non ten fondos para todo, nin ten persoal suficiente. A Xunta de Galicia non contribúe a nada, e
grazas á Deputación temos persoal administrativo en servizos sociais, técnico de museos, etc. Pido o apoio e
os seus votos para este Plan. Este ano será difícil pola aportación ao alumeado. Grazas á Deputación
desenvolveremos programas, e repito, a Xunta de Galicia non aporta nada, pola cultura, pola educación non
fai nada. Este Plan é un paso adiante na xestión, e pido o seu voto.
O Sr. Alcalde da por finalizado o debate, e somete a votación a proposta, co seguinte resultado:
Votos a favor: Oito (8), os concelleiros/as do G.M. do PSdeG-PSOE.
Votos en contra: Tres (3), os concelleiros/as do G.M. do PP.
Abstencións: Dous (2), os concelleiros do G.M. de APIN.
Polo que o Pleno, por maioría absoluta, ACORDA:
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PRIMEIRO.- Aprobar, condicionado á aprobación do Orzamento Xeral do Concello de Ponteceso para o
exercicio 2020, o Plan estratéxico de Subvencións 2020-2023 consonte a proposta elaborada pola
intervención municipal e que se transcribe a continuación:
PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS CONCELLO DE PONTECESO 2020-2023
1. Introdución.
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

1.1. Antecedentes legais.
1.2 Breve descrición das subvencións existentes no Concello no exercicio 2019
1.3. Obxectivos xerais pretendidos coa aprobación do 1º PES do Concello de Ponteceso
2. Principais elementos do contido do PES do Concello de Ponteceso
2.1. Ámbito subxectivo.
2.2. Periodo de vixencia.
2.3 . Obxectivos estratéxicos: competencias municipais e obxectivos do PES.
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2.4. Estabilidade orzamentaria e austeridade no gasto público.
3. As liñas de subvencións do Concello de Ponteceso
3.1. Área 1. Acción social.
3.2. Área 2. Educación + servizos complementarios
3.3. Área 3. Festexos e tradicións populares
3.4. Área 4. Promoción e fomento do deporte
3.5. Área 5. Promoción empresarial

4.1. Grupo para o seguimento e a avaliación do PES.
4.2. Actualización anual do PES.
4.3. Informe anual do PES.
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4.4. Definición de indicadores para a avaliación da eficacia PES.
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4. Seguimento e avaliación do PES 2020-2023

4.5. Control financeiro do PES.
5. Aprobación, publicidade e transparencia do PES.
5.1. Aprobación do PES.
5.2. Publicidade do PES
5.3 Transparencia do PES.
Anexo: Fichas individualizadas das liñas de subvencións
1. INTRODUCIÓN.
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1.1. Antecedentes legais.
O artigo 8.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (LGS) introduciu unha nova obriga
para os órganos das Administracións Públicas e calquera entes públicos responsables da xestión de
subvencións: elaborar un plan estratéxico de subvencións (en adiante, PES), no que se deberán
concretar os obxectivos e efectos pretendidos coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa consecución,
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

os custos previsibles e as súas fontes de financiamento, suxeitándose en todo caso ao cumprimento dos
obxectivos de estabilidade orzamentaria.
Con esta medida, penetran na área da actividade administrativa de fomento as técnicas de planificación
estratéxica propias do sector privado e que foron incorporadas progresivamente como ferramentas de
programación e xestión nas dúas últimas décadas no sector público español. Con isto preténdese dar
resposta ás esixencias constitucionais dunha xestión eficiente e eficaz dos recursos públicos, coherente, polo
tanto, co resto de ferramentas de programación e planificación orzamentaria ou sectorial que se poidan
aprobar. Así, de acordo co artigo 103 da Constitución, “la Administración Pública sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
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desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”, principios ligados aos
expresados no artigo 31.2 da propia norma constitucional, en relación co gasto público, ao que se lle esixe
realizar “una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los
criterios de eficiencia y economía”.
O artigo 8 da LGS foi desenvolvido polos artigos 10 a 15 do Regulamento da LGS, aprobado polo Real
Decreto 887/2006, de 21 de xullo, establecendo cales deben ser os principios reitores, o ámbito e o contido
dos PES, así como a competencia para a súa aprobación, o seguimento que debe realizarse do mesmo e os
efectos do seu incumprimento.
Máis alá da obriga legal de dar cumprimento ao artigo 8 LGS, o ineludible cumprimento do obxectivo de
estabilidade orzamentaria e o actual contexto de consolidación fiscal e de austeridade no gasto público
esixen neste momento, máis que nunca, dispoñer na actuación administrativa dos adecuados instrumentos
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Pese ao tempo transcorrido desde a aprobación da LGS, o concello de Ponteceso nunca contou cun PES.

1.2. Antecedentes na actividade subvencional do concello de Ponteceso
Directamente vinculadas coas competencias o Concello de Ponteceso dispoñía de 2 tipos de subvencións:
nominativas e un segundo tipo que podería considerarse mixtas (como poden ser emerxencias sociais que
sen ser nominativas per se tampouco son sometidas a libre concorrencia). Non constan subvencións de libre
concorrencia.
1.3. Obxectivos xerais pretendidos coa aprobación do 1º PES do Concello de Ponteceso
A elaboración do Plan Estratéxico de Subvencións do 2020-2023 debe concibirse como un exercicio que
permita realizar unha auténtica planificación estratéxica das políticas públicas de contido subvencional
desenvolvidas polo municipio.
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Fronte a unha concepción formal do PES, o Concello de Ponteceso quere dotarse de un auténtico Plan
Estratéxico de Subvencións, que dea cumprimento formal e material ó previsto no artigo 8 da LGS. Así o
esixe a legalidade, pero tamén o actual contexto de consolidación fiscal e de austeridade no gasto público.
Un auténtico PES é a ferramenta para conseguir unha maior eficacia no cumprimento dos obxectivos da
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

actividade subvencional que os entes municipais levan a cabo e unha maior eficiencia na asignación do gasto
público, e para isto deben racionalizarse e, no seu caso, simplificarse as actuacións subvencionais
desenvolvidas polo Concello, o que sen dúbida debe de converterse nun obxectivo tanto político como
técnico.
Tendo presente todo o anterior, a elaboración de un PES 2020-2023 do Concello de Ponteceso pretende a
consecución dos seguintes obxectivos xerais:
d) Dotar a cada departamento municipal dun instrumento de planificación das políticas públicas que

Xose Lois García Carballido

teñan por obxecto o fomento dunha actividade de utilidade pública ou interese social ou de
promoción dunha utilidade pública relacionada coas materias da competencia de cada área.
e) Dende unha perspectiva económica-financeira, definir instrumentos de xestión máis uniformes no
conxunto de todas as áreas que permitan mellorar a eficacia e a eficiencia das subvencións.
f)

concello para as novas obrigas que se derivarán da futura normativa sobre estas materias.
Con todo, non debe esquecerse, como se sinalou anteriormente, que se trata do primeiro PES que se aproba

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

no Concello de Ponteceso. O seguimento e avaliación que se realizará do mesmo permitirá, sen dúbida
algunha, a mellora e o perfeccionamento dos plans estratéxicos de subvencións que se realicen no futuro.
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Dende a perspectiva da transparencia, acceso á información pública e bo goberno, preparar ao

2.1. Ámbito subxectivo: un PES único para o Concello de Ponteceso.
O artigo 8.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, introduciu unha nova obriga para os
órganos das Administracións Públicas e calquera entes públicos responsables da xestión de subvencións
elaborar un plan estratéxico de subvencións, no que deben concretarse os obxectivos e efectos pretendidos
coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa consecución, os custos previsibles e as súas fontes de
financiamento, suxeitándose en todo caso ao cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.
O citado artigo 8, foi desenvolvido polos artigos 10 a 15 do Regulamento da Lei xeral de subvencións,
aprobado polo Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, establecendo cales deben ser os principios reitores, o
ámbito e o contido dos plans estratéxicos, así como a competencia para a súa aprobación, o seguimento
que debe realizarse dos mesmos e os efectos do seu incumprimento, que se ben non resulta aplicable aos
26
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Concellos (tal e como se indica na súa exposición de motivos), recolle algúns aspectos que poden ser tidos
en conta.
Dito plan estratéxico deberá confeccionarse con carácter previo a calquera proposta de outorgamento de
subvencións e as propostas que se plantexen deberán estar recollidas no Plan estratéxico de subvencións
municipais, tal e como se indicaba no primeiro PES:
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

De acordo co Regulamento da LGS, deberá de aprobarse un plan estratéxico para cada Ministerio, que
abarcará as subvencións tanto dos seus órganos como dos organismos e demais entes públicos a el
vinculados. Extrapolado ao ámbito municipal, calquera subvención que sexa outorgada polos departamentos
municipais debe de estar recollida neste plan estratéxico, é dicir o ámbito deste plan sería todas as áreas
municipais.
2.2. Periodo de vixencia.
De acordo co artigo 11.4 do Regulamento da LGS, os plans estratéxicos conterán previsións para un periodo
de vixencia de tres anos, salvo que pola especial natureza do sector afectado, sexa conveniente establecer

Xose Lois García Carballido

un plan estratéxico de duración diferente.
Tendo presente esta previsión regulamentaria aínda que non aplicable directamente aos municipios, si que é
razoable que se tome como referencia. Neste caso e posto que o mandato de esta corporación se desenrola
durante 4 anos parece razoable que esta sexa a vixencia do PES polo que o 1 º PES do Concello de
Ponteceso terá vixencia no periodo 2020-2023
2.3. Competencias do Concello de Ponteceso e obxectivos estratéxicos do PES.
As competencias nas que se vai desenvolver o plan estratéxico son as seguintes:

Área 1
Área 2
Área 3
Área 4
Área 5
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Acción Social
Educación + servizos complementarios
Festexos e tradicións populares
Promoción e fomento de deporte
Promoción empresarial

-

Levar a cabo unha profunda modernización do concello en materia de subvencións e aposta por
simplificación e maior control das mesmas.

-

A consecución dunha maior eficacia e eficiencia na xestión pública.

-

Maior transparencia das mesmas que farán que cada un dos veciños sexa consciente de como se
empregan os recursos municipais e cal é o fin dese destino dos recursos.

2.4. Estabilidade orzamentaria e austeridade no gasto público.
O PES do concello de Ponteceso 2020-2023 debe ser coherente co obxectivo de estabilidade
orzamentaria que se estableza para eses exercicios. Non pode ser doutro modo, dada a importancia
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política, económica e constitucional do obxectivo de estabilidade orzamentaria, que está contido no noso
bloque interno de constitucionalidade e forma parte dos nosos compromisos irrenunciables coa Unión
Europea.
Neste senso, debe recordarse que o obxectivo da estabilidade orzamentaria se inclúe expresamente no
artigo 135 da Constitución mediante a reforma aprobada o 27 de setembro de 2011:
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

“Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad
presupuestaria”.
Esta previsión constitucional foi desenvolvida mediante a Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade
orzamentaria e sustentabilidade financeira, cuxo artigo 7 é interesante recordar:
“1. Las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de
programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica
y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
2. La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad,
a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Xose Lois García Carballido

3. Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos
administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de los
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley que afecten a los gastos o ingresos públicos
presentes o futuros, deberán valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.
Previsións constitucionais e legais que se completan co disposto no artigo 9 LGS, onde se dispón
expresamente que os Plans Estratéxicos de Subvención se supeditarán en todo caso ao cumprimento dos

3. AS LIÑAS DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE PONTECESO
3.1. Área 1. Acción social.
Enmárcanse nunha gran área estratéxica, as emerxencias sociais, que é unha das competencias claramente
CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
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propias dos concellos tras a reforma operada no ano 2013 e que tratan de servir como primeira actuación en
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obxectivos de estabilidade orzamentaria.

casos de necesidade..
3.2. Área 2. Educación + servizos complementarios
Nesta área a colaboración mediante subvención nominativa con cada unha das ANPAS dos centros de
escolarización obrigatoria existentes en Ponteceso.
3.3. Área 3. Festexos e tradicións populares.
Subvención en nominativas ás asociacións de festas para que o concello colabore coa organización das
diversas festas parroquiais. Constitúe o obxecto destas subvencións o colaborar no ocio e tempo de lecer e
responsabilizar ás comisións da xestión dos mesmos.
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3.4. Área 4. Promoción e fomento de deporte.
Subvencións nominativas para os clubs máis representativos de Ponteceso compoñen o menú de
subvencións que serven para fomentar o deporte no Concello nas súas dúas vertentes, como instrumento de

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

convivencia e no seu canle de competición.
3.5. Área 5. Promoción empresarial.
Esta é a liña de subvencións dirixida ás asociacións de empresarios do municipio de Santa Ponteceso co
obxecto de apoiar o estímulo empresarial no término municipal, favorecendo a competitividade das empresas
e a colaboración cos autónomos.
4. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PES 2020-2023.
4.1. Grupo para o seguimento e a avaliación do PES 2020-23.
De conformidade co artigo 12.1.c) do Regulamento da LGS, os PES incluirá o réxime de seguimento e
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avaliación continúa aplicable ás diferentes liñas de subvencións que se establezan.
Para realizar o seguimento e avaliación do presente PES 2020-2023 formarase un grupo de seguimento
formado polos seguintes membros:

Para que exista quórum deberán estar presentes polo menos a metade dos membros máis un e

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
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Membros xerais
Presidente: Alcalde ou concelleiro no que delegue
Un concelleiro de cada grupo con representación no pleno
Interventor ou funcionario do departamento no que delegue
Secretaria municipal ou persoa en que delegue para os efectos de fe pública
1 Representante do departamento afectado. (so con voto nas subvencións da súa
área)

Membros obrigatorios para acadar quórum
Presidente: Alcalde ou concelleiro no que delegue
Interventor ou funcionario do departamento no que delegue
Secretaria municipal ou persoa en que delegue para os efectos de fe pública
Reunirase unha vez aprobada a liquidación dos orzamentos antes do 30 de abril do exercicio seguinte para
avaliar o cumprimento dos obxectivos marcados en cada unha das subvencións e o grao de repercusión das
mesmas.
Tamén se reunirá para os efectos de modificar este plan estratéxico nos termos do apartado seguinte.
Terá a consideración de órgano colexiado é a indemnización por asistencia ao mesmo será a equivalente aos
importes establecidos para unha sesión de tribunal Grupo 1 categoría de presidente, non devengando
retribución ningunha para os concelleiros con dedicación total ou parcial.

29

Tel.: 981 71 40 00
Fax: 981 71 50 28
E-mail:
concello@ponteceso.net
CIF: P1506900H
REL. : 01150682
RELG.: MU 2000/15

CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18
15110 Ponteceso (A Coruña)

4.2. Modificación do PES.
Segundo o artigo 14.1 do Regulamento da LGS, o plan estratéxico poderá ser actualizado anualmente en
2021, 2022 e 2023 coa información relevante dispoñible e remitida por cada un dos departamentos.
A actualización realizarase antes da aprobación dos orzamentos, tendo en conta particularmente o previsto
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

nas leis anuais de Orzamentos Xerais do Estado. A indicada actualización realizarase por parte do Grupo
para o seguimento e a avaliación e someterase a aprobación do pleno, e será publicitada nos mesmos
términos que a aprobación do mesmo.
4.3. Informe anual do PES 2020-2023 do Concello de Ponteceso.
De conformidade co artigo 14.2 do Regulamento da LGS, o Concello de Ponteceso emitirá antes do 30 de
abril de 2021, 2022 e 2023 un informe sobre o grao de avance da aplicación do plan, os seus efectos e as
repercusións orzamentarias e financeiras que se deriven da súa aplicación.
Igualmente, antes do 30 de abril de 2024, realizarase un informe final de avaliación do PES.

Xose Lois García Carballido

Os informes a que se refiren os parágrafos anteriores aprobarase por parte por parte do grupo para o
seguimento e a avaliación a partir da información subministrada polos técnicos de cada unha das áreas e o
resultado do control financeiro levado a cabo polo departamento de intervención municipal.
4.4. Definición de indicadores para a avaliación da eficacia do PES 2020-2023 do Concello de Ponteceso.
De conformidade co artigo 12.1 c) do Regulamento da LGS, “se deben determinar para cada línea de
subvención, un conjunto de indicadores relacionados con los obxectivos del Plan, que recogidos
periódicamente por los responsables de su seguimiento, permitan conocer el estado de la situación y los
Para os efectos de dar cumprimento á indicada disposición, no marco do grupo para o seguimento e a
avaliación do PES 2020-2023 do Concello de Ponteceso os responsables da área presentaran un informe
por subvención incluído a lo menos os paramentos indicados en este plan. . Os parámetros para avaliación
serán os seguinte:
CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
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progresos conseguidos en el cumplimiento de los respectivos objetivos”.

Parámetros da avaliación nas subvencións de libre concorrencia (se decidise
incluirse algunha)
Relativo as
solicitudes

Número de
solicitudes

Relativo os
beneficiarios

Numero de
beneficiarios

Relativo o importe

Contía global

Solicitudes
aceptadas
rechazadas
Número de
solicitantes que
cumprindo
requisitos
quedaron fora da
concesión
Contía final

Número de
solicitantes
excluídos por no
cumprir cas
bases.
Contía necesaria
30
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aprobada

para cubrir todas
as solicitudes
levadas a cabo
a Análise de cumprimento do obxectivo de fomento

Relativo
actividade

repartida entre os
beneficiarios

de

fomento
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)
Xose Lois García Carballido

Relativo os modelo
de concesión

Análise global con
subvencións similares

Relativo o importe

Contía global aprobada e
xustificada

Bases
Importe
Conclusións

Bases
Importe
Conclusións

Valoración baixa
4-0
4-0

II)

Parámetros da avaliación nas subvencións nominativas
Relativo o Convenio Cumprimento do mesmo
Operatividade de mesmo

Relativo a actividade
de fomento
Elementos

Necesidade de continuar co
subvención nominativa ou
paso a libre concorrencia

Consideración de suficiencia
ou non da mesma
Análise de cumprimento do obxectivo de fomento
Valoración global
Valoración positiva Valoración Valoración baixa
media
10-8
7-5
4-0
10-8
7-5
4-0

4.5. Control financeiro do PES 2020-2023.
CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
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O control e seguimento do presente Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Ponteceso,

Versión imprimible

FIRMADO POR

Emilio Cainzos Quintás

Elementos

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

Valoración global
Valoración
Valoración media
positiva
10-8
7-5
10-8
7-5

realizarase de forma anual, en dous aspectos:
Control económico-financeiro das subvencións concedidas, que está encomendado á Intervención
municipal, e que se realizará nas condicións recollidas na lexislación vixente.
Control e seguimento do Plan que será elaborado pola intervención municipal, para o cal, por parte de
cada un dos Servizos que actúen de órganos xestores do procedemento de concesión das
subvencións, se procederá a remitir no primeiro cuadrimestre do exercicio seguinte, memoria de
avaliación financeira. Recopiladas estas se emitirá informe por parte da intervención municipal e se
integrara no informe da avaliación que aprobara a comisión. Finalmente de todas estas actuacións
se dará conta ao pleno.
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5. APROBACIÓN, PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA DO PES 2020-2023 DO CONCELLO DE
PONTECESO
5.1. Aprobación do PES 2020-2023 do Concello de Ponteceso.
O órgano competente para la aprobación do Plan Estratéxico de Subvencións é o Pleno municipal, dado que
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

se trata dun instrumento de planificación estratéxica da actividade subvencional ou de fomento e de xestión
económica, de acordo co previsto no apartado e) do artigo 22.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de bases de
réxime local.
5.2. Publicidade do PES 2020-2023 .
O acordo plenario pola que se proceda á aprobación do PES 2020-2023 será comunicada aos responsables
técnicos e políticos de cada área
Igualmente, o PES 2020-2023, así como as súas actualizacións e informes anuais de avaliación, se
publicarán na páxina web municipal (www.ponteceso.gal) séndolle de aplicación así mesmo calquera outras

Xose Lois García Carballido

disposicións en materia de información e transparencia previstas en cada momento no ordenamento xurídico.
5.3. Transparencia
Todas as subvencións concedidas polo concello, en cada unha das súas liñas estratéxicas, programas de
axuda e convocatorias serán publicadas durante o mes seguinte a cada trimestre natural, de acordo cos
artigos 30 e 31 do Regulamento da Lei 38/2003, xeral de subvencións, na web municipal
(www.ponteceso.gal) no Tablón de anuncios físico, no Boletín Oficial correspondente, cando sexa necesario,
e na Base de Datos Nacional de Subvencións, indicando o beneficiario, a contía concedida e o proxecto ou

Este plan estratéxico se emite seguindo as directrices da Alcaldía e sométese a calquera outro mellor
fundado en dereito
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acción á que vai destinado.

Visto e prace
O Alcalde, Asdo: Xosé Lois García Carballido

Anexo: Fichas individualizadas das liñas de subvencións.
Área 1
Código 1.1
Axudas Emerxencia Social
a. Obxectivo estratéxico
Consiste en facerse cargo dos gastos correspondentes a axudas
de emerxencia social das que se benefician familias usuarias do
departamento de Servizos Sociais, as cales precisan dunha
resposta urxente e inmediata a necesidades de carácter primario.
Diríxese a familias que se encontran desprotexidas e con
escasos recursos económicos.
b. Obxectivo específico
 Satisfacer as necesidades básicas (alimentación, saúde,...)
para un adecuado desenvolvemento persoal e físico.
Acción Social
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 Manter a familia como unidade básica de convivencia
 Axudar á familia a atravesar determinadas situacións
críticas por carecer de recursos económicos suficientes
para unha digna calidade de vida
 Facer fronte a situacións de desprotección
(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

 Evitar situacións de marxinación
 Axudar a conseguir a súa autonomía económica
 Conseguir a súa integración social

Xose Lois García Carballido

c. Prazo
d. Custo presupostado
e. Fonte de financiamento
f. Procedemento de
concesión
g. Plan de actuación

Por procedemento legalmente establecido para este tipo de
axudas coas limitacións establecidas nas leis sectoriais.

Educación

Área 2
Código 2.1
ANPA CEIP AS FORCADAS
a. Obxectivo estratéxico
Promocionar o deporte e a cultura; fomentar accións
encamiñadas á conciliación da vida laboral e familiar
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento de actividades culturais e
deportivas
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
400,00 euros
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,
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Anual
9.000,00 €
Recursos propios.
Concesión directa

Área 2
Código 2.2
ANPA ANDARES CRA VIRXE DO FARO PONTECESO
a. Obxectivo estratéxico
Promocionar o deporte e a cultura; fomentar accións
encamiñadas á conciliación da vida laboral e familiar
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento de actividades culturais e
deportivas
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
400,00 euros
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio
Educación

Área 2

Código 2.3
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CONVENIO ANPA CEIP EDUARDO PONDAL
a. Obxectivo estratéxico
Promocionar o deporte e a cultura; fomentar accións
encamiñadas á conciliación da vida laboral e familiar
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento de actividades culturais e
deportivas
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
400,00 euros
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

Xose Lois García Carballido

Educación
Área 2
Código 2.4
ANPA INSTITUTO ENSINO SECUNDARIO PONTECESO
a. Obxectivo estratéxico
Promocionar o deporte e a cultura; fomentar accións
encamiñadas á conciliación da vida laboral e familiar
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento de actividades culturais e
deportivas
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
400,00 euros
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio
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Festexos e tradicións
populares

Código 3.1
Área 3
AD ABELLARIZA IES PONTECESO
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1500,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio
Festexos e tradicións
Código 3.2
populares
Área 3
ASOCIACIÓN CULTURAL MONTE BRANCO
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
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actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
3.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio
Código 3.3
Área 3
ASOCIACIÓN DE ANLLÓNS
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

Xose Lois García Carballido

Festexos e tradicións
populares
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Festexos e tradicións
populares

Código 3.4
Área 3
GASTRONÓMICA COTO DE ALMEREZO
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
500,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio
Festexos e tradicións
populares
a. Obxectivo estratéxico

Código 3.5
Área 3
ASOCIACIÓN CULTURAL INLLAR
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
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b. Obxectivo especifico
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c. Prazo
d. Custo presupostado
e. Porcentaxe máx.
achega
f. Fonte de financiamento
g. Procedemento de
concesión
h. Plan de actuación

Recursos propios.
Nominativa
Sinatura de convenio
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Festexos e tradicións
Código 3.6
populares
Área 3
ASOCIACIÓN PENSIONISTAS CASA DO MAR
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,
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democráticos.
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
Anual
4.000,00 €
da 100%

Festexos e tradicións
Código 3.7
populares
Área 3
A. DE AMAS DE CASA EDUARDO PONDAL
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio
Festexos e tradicións
Código 3.8
populares
Área 3
A. C. E PRESTADORA DE SERVICIOS Á XUVENTUDE S. XOAN DE XORNES
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
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b. Obxectivo especifico
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c. Prazo
d. Custo presupostado
e. Porcentaxe máx.
achega
f. Fonte de financiamento
g. Procedemento de
concesión
h. Plan de actuación

Recursos propios.
Nominativa
Sinatura de convenio

Código 3.9
Área 3
A. CULTURAL DEPORTIVA SAN ADRIÁN
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio
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Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
Anual
1.000,00 €
da 100%

Festexos e tradicións
Código 3.10
populares
Área 3
ASOCIACION NOSA SEÑORA DO FARO DE BRANTUAS
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
3.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio
Festexos e tradicións
Código 3.11
populares
Área 3
A.VECIÑAL CULTURAL E DEPORTIVA “A XOLDA”
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
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(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

c. Prazo
d. Custo presupostado
e. Porcentaxe máx. da
achega
f. Fonte de financiamento
g. Procedemento de
concesión
h. Plan de actuación

Recursos propios.
Nominativa
Sinatura de convenio

Código 3.12
Área 3
A.VV. OS SEIXOS
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio
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de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
Anual
1.000,00 €
100%

Festexos e tradicións
Código 3.13
populares
Área 3
ASOCIACIÓN DE VECIÑOS EDUARDO PONDAL
a. Obxectivo estratéxico
Apoiar a iniciativa cidadán para a organización de diversas
actividades de ocio e tempo libre respectando os valores
democráticos.
b. Obxectivo especifico
Canalizar os intereses veciñais e organizar eventos públicos
de natureza festiva para o ocio e tempo de lecer.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio
Código 4.1
Área 4
PUENTECESO SD
a. Obxectivo estratéxico
Promoción do deporte escolar e federado
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento e promoción do
especialmente o escolar e de base
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
9.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
Deportes

fútbol
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achega
f. Fonte de financiamento
g. Procedemento de
concesión
h. Plan de actuación

Recursos propios.
Nominativa
Sinatura de convenio

Código 4.2
Área 4
SDCF CORME
a. Obxectivo estratéxico
Promoción do deporte escolar e federado
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento e promoción do
especialmente o escolar e de base
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
9.000,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

Xose Lois García Carballido

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

Deportes

Código 4.3
Área 4
VETERANOS CLUBE DEPORTIVO PONTECESO
a. Obxectivo estratéxico
Promoción do deporte federado
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento e promoción do
especialmente o de maiores de 35 anos
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
500,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio
Deportes

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

Código 4.4
Área 4
VETERANOS FUTBOL XORNES
a. Obxectivo estratéxico
Promoción do deporte federado
b. Obxectivo especifico
Apoiar o desenvolvemento e promoción do
especialmente o de maiores de 35 anos
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
500,00 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

fútbol
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fútbol

fútbol

Promoción económica
Área 5
Código 5.1
CONVENIO ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE PONTECESO
39

Tel.: 981 71 40 00
Fax: 981 71 50 28
E-mail:
concello@ponteceso.net
CIF: P1506900H
REL. : 01150682
RELG.: MU 2000/15

CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18
15110 Ponteceso (A Coruña)

Colaboración cos axentes económicos do municipio na
dinamización das actividades comerciais.
b. Obxectivo especifico
- Fomentar o asociacionismo empresarial no municipio.
- Mellora da competitividade das actividades empresariais.
-Posta en marcha de campañas comerciais para o fomento das
vendas no municipio.
- Mantemento do comercio e da hostalería no municipio.
c. Prazo
Anual
d. Custo presupostado
1.480,80 €
e. Porcentaxe máx. da 100%
achega
f. Fonte de financiamento
Recursos propios.
g. Procedemento de
Nominativa
concesión
h. Plan de actuación
Sinatura de convenio

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

a. Obxectivo estratéxico

Xose Lois García Carballido

SEGUNDO.- Publicar o Plan estratéxico de Subvencións 2020-2023 na páxina web municipal e dar conta
aos responsables das áreas municipais afectadas.

4º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS
DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+2020.
A Comisión Informativa de Asuntos Xerais, na sesión celebrada o día 12-12-2019 emitiu o seguinte dictame:
“Logo de ver as bases do POS+2020 da Deputación Provincial da Coruña, e tendo en conta as necesidades
de financiamento municipais, relativas a gastos correntes do Orzamento Municipal, así como a oportunidade
de levar a cabo os investimentos que se consideran necesarios en camiños e viarios municipais, elevo ao
Pleno a seguinte Proposta de Acordo:

A) Financiamento do pago a provedores:

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
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1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) “POS+ 2020” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan
na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se
indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2020”,”achega
provincial 2019” e “préstamo provincial 2020”:

Capítulo VI

Total

Achega provincial 2019 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Achega provincial 2020 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Subtotal pago a provedores
B ) Financiamento de gastos correntes:
Achega provincial 2020 aplicada ao financiamento de gastos correntes
Achega provincial 2019 (Excepción da Base 2.2 final)
Subtotal gasto corrente

Deputación
229.253,43 €
229.253,43 €

C ) Financiamento de investimentos:
ACHEGA PROVINCIAL 2020

Financiamento do investimento
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Denominación da obra ou subministración

Deputación

Concello

Orzamento
total

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

Subtotal investimentos achega provincial 2020

ACHEGA PROVINCIAL 2019
(Investimentos financeiramente sostibles)
Denominación da obra ou subministración
Mellora entorno local social de Tella e outros

Xose Lois García Carballido

Subtotal investimentos achega provincial 2019

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2020
Denominación da obra ou subministración

55.481,42 €

55.481,42 €

Financiamento do investimento
Préstamo
Achega
Orzamento
Deputación
Concello
total

Mellora viario núcleo de Niñóns e outros

209.363,86 €

209.363,86 €

Subtotal investimentos préstamo provincial 2020

209.363,86 €

209.363,86 €

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2020 e que se
relacionan nestas táboas.

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

D) Redución de débeda con entidades financeiras:

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Entidade financeira

Versión imprimible

Emilio Cainzos Quintás
FIRMADO POR

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento
total
55.481,42 €
55.481,42 €

Número/código do
préstamo

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2020
aplicado á redución da débeda

Subtotal redución de débeda con entidades financeiras
E) Resumo:
Deputación

SUBTOTAIS

Concello

Total

Achega 2019
A- PAGO A PROVEDORES
Achega 2020
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229.253,43 €

229.253,43 €

Achega 2019

55.481,42 €

55.481,42 €

Préstamo 2020

209.363,86 €

209.363,86 €

Achega 2020

229.253,43 €

229.253,43 €

Achega 2019

55.481,42 €

55.481,42 €

Préstamo 2020

209.363,86 €

209.363,86 €

TOTAL

494.098,71 €

494.098,71 €

Achega 2020
B- GASTOS CORRENTES

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

C- INVESTIMENTOS

D- REDUCIÓN DÉBEDA

TOTAL

Préstamo 2020

Xose Lois García Carballido

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2020 no que se inclúen os investimentos financeiramente
sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescricións
técnicas:
Denominación dos investimentos financeiramente sostibles
(mínimo do 50% do total de achega e préstamo provincial asignado)
Mellora acceso a Limiñoa e outros
Mellora dos camiños do núcleo de Ánxeles

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

TOTAIS

Versión imprimible

Emilio Cainzos Quintás
FIRMADO POR

Achega 2019
(Excep. Base 2.2)
Achega 2020

Orzamento
267.821,40 €
85.399,28 €

353.220,68 €

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos
investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que
legalmente sexan necesarias.
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2020 os fondos necesarios para facer
fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2020, se a houbera.
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e execución das
obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se produce efectivamente.
6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións públicas
para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no caso de que existan axudas ou
subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose
que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.
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7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao
corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e
o correspondente expediente.

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

Sométese a votación a proposta, co seguinte resultado:
Votos a favor:.Catro (4), os concelleiros/as do PSdeG-PSOE.
Votos en contra: -Abstencións: Dous (2), os concelleiros/as do PP e APIN-SON.
Polo que a Comisión Informativa de Asuntos Xerais ditamina favorablemente a proposta de acordo
APROBACIÓN DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) POS+2020. “

Xose Lois García Carballido

O Sr. Alcalde pregunta se algún voceiro desexa intervir.
O Sr. García Cotelo, voceiro do G.M. do PP, manifesta que pouco ten que dicir, agás que a Deputación pouco
dá para Ponteceso. Imos traer unha moción de 5.000.000 euros para pedirlle á Deputación. Vostede só se
acorda da Xunta de Galicia, ten unha obsesión. Eu non son demagogo, pero podía parecelo. Faga vostede
unha moción e votaremos a favor. En canto ás obras, dicirlle que vostede foi quen as elixiu, sen contar con
nós. Ao noso grupo non nos pregunta. O PP vaise abster.
O Sr. Pose, voceiro do G.M. de APIN, di que se van abster. Todas as obras son necesarias. O noso grupo
presentou unha moción e non nos fixo caso. O acceso a Limiñoa debería contar coa canalización do
abastecemento de auga para despois facer a estrada. Como lle dicía APIN vaise abster.
O Sr. Alcalde di que, con respecto ao que dicía o Sr. García Cotelo, a Deputación ten un Plan Único no que
participan todos os concellos, sen importar quen goberna, mentres a Xunta de Galicia outorga as
subvencións en función de quen goberna. Iste Plan ten os mesmos criterios de reparto para todos igual.

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Polo que o Pleno, por maioría absoluta, ACORDA:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Emilio Cainzos Quintás

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

O Sr. Alcalde da por finalizado o debate e somete a votación a proposta co seguinte resultado:
Votos a favor: Oito (8), os concelleiros/as do G.M. do PSdeG-PSOE.
Votos en contra: --Abstencións: Cinco (5), os concelleiros/as dos G.M. do PP e APIN-SON.

1º.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) “POS+ 2020” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan
na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se
indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2020”,”achega
provincial 2019” e “préstamo provincial 2020”:
A) Financiamento do pago a provedores:
Capítulo II

Capítulo VI

Total

Achega provincial 2019 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Achega provincial 2020 aplicada ao
financiamento de pago a provedores
Subtotal pago a provedores
B ) Financiamento de gastos correntes:
Achega provincial 2020 aplicada ao financiamento de gastos correntes

Deputación
229.253,43 €
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Achega provincial 2019 (Excepción da Base 2.2 final)
Subtotal gasto corrente

229.253,43 €

C ) Financiamento de investimentos:

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

ACHEGA PROVINCIAL 2020
Denominación da obra ou subministración

Subtotal investimentos achega provincial 2020

ACHEGA PROVINCIAL 2019
(Investimentos financeiramente sostibles)
Denominación da obra ou subministración

Xose Lois García Carballido

Mellora entorno local social de Tella e outros

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento
total
55.481,42 €
55.481,42 €

Subtotal investimentos achega provincial 2019
PRÉSTAMO PROVINCIAL 2020
Denominación da obra ou subministración

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

55.481,42 €

55.481,42 €

Financiamento do investimento
Préstamo
Achega
Orzamento
Deputación
Concello
total

Mellora viario núcleo de Niñóns e outros

209.363,86 €

209.363,86 €

Subtotal investimentos préstamo provincial 2020

209.363,86 €

209.363,86 €

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2020 e que se
relacionan nestas táboas.

Versión imprimible

Emilio Cainzos Quintás
FIRMADO POR

Financiamento do investimento
Deputación
Concello
Orzamento
total

D) Redución de débeda con entidades financeiras:
Entidade financeira

Número/código do
préstamo

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2020
aplicado á redución da débeda

Subtotal redución de débeda con entidades financeiras
E) Resumo:
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Deputación

SUBTOTAIS

Concello

Total

Achega 2019
A- PAGO A PROVEDORES
Achega 2020
Achega 2020

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

B- GASTOS CORRENTES

C- INVESTIMENTOS

D- REDUCIÓN DÉBEDA

Xose Lois García Carballido

TOTAL

229.253,43 €

Achega 2019

55.481,42 €

55.481,42 €

Préstamo 2020

209.363,86 €

209.363,86 €

Achega 2020

229.253,43 €

229.253,43 €

Achega 2019

55.481,42 €

55.481,42 €

Préstamo 2020

209.363,86 €

209.363,86 €

TOTAL

494.098,71 €

494.098,71 €

Achega 2019
(Excep. Base 2.2)
Achega 2020

Préstamo 2020

2º.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2020 no que se inclúen os investimentos financeiramente
sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescricións
técnicas:

Versión imprimible

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles
(mínimo do 50% do total de achega e préstamo provincial asignado)
Mellora acceso a Limiñoa e outros
Mellora dos camiños do núcleo de Ánxeles

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,
Emilio Cainzos Quintás
FIRMADO POR

229.253,43 €

TOTAIS

Orzamento
267.821,40 €
85.399,28 €

353.220,68 €

3º.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos
investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que
legalmente sexan necesarias.
4º.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2020 os fondos necesarios para facer
fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2020, se a houbera.
5º.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e execución
das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se produce
efectivamente.
6º.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións públicas
para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no caso de que existan axudas ou
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subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose
que a súa suma total non supera o 100% do seu importe.
7º.- Autorizar á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está ao
corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

(FECHA: 17/12/2019 12:07:00)

8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e
o correspondente expediente.
Non tendo máis asuntos que tratar, a Presidencia remata a sesión ás nove e cincoenta e cinco minutos do día
sinalado no encabezamento, redactándose a presente acta, de todo o que dou fe, como secretario
accidental, asinandoa xunto co Sr. Alcalde.
O secretario accidental

Asdo.: Xosé Lois García Carballido.

Asdo.: Emilio Caínzos Quintás

CVD: Pg/rubWT/xiInk0JPa3F
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Emilio Cainzos Quintás

(FECHA: 17/12/2019 11:53:00) ,

Xose Lois García Carballido

O alcalde-presidente
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