Certifico: Que o Pleno do Concello de Ames, en sesión ordinaria celebrada o día 28
de abril de 2022 adoptou o acordo que copiado é do teor literal seguinte:
“PUNTO QUINTO. MODIFICACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS
DO CONCELLO DE AMES. PERÍODO 2020-2022.
Expediente GD: 11800/2021
Figura no expediente informe conxunto da Secretaría e da Intervención municipal do
tenor literal seguinte:
“INFORME CONXUNTO SECRETARIA E INTERVENCIÓN.
ASUNTO : MODIFICACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE AMES.
PERÍODO 2020-2022
EXPEDIENTE:11800/2022
Lexislación aplicable




Lei 38/2013 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS).
Real Decreto 887/2006 de 21 de xullo polo que se aproba o Regulamento da Lei Xeral de
Subvencións (RLXS)
Lei 9/2007 de 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.

Con data de 27.02.2020 o Pleno da Corporación aprobou o Plan Estratéxico de Subvencións do Concello
de Ames para o período 2020-2022.
Pola concellería de economía proponse a modificación do Plan estratéxico de Subvencións do período
2020-2022, indicando que tras a revisión do Plan e as liñas existentes nos orzamentos, procede incluír
novas subvencións e reformular algunhas das existentes.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Antecedentes

Fundamentos de Dereito
Primeiro.- Obrigatoriedade do Plan Estratéxico de Subvencións.

Artigo 8.1 LXS: Os órganos das administracións públicas ou calquera entes que propoñan o
establecemento de subvencións, con carácter previo, deberán concretar nun plan estratéxico de
subvencións os obxectivos e os efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a
súa consecución, os custes previsibles e as súas fontes de financiación, supeditándose en todo caso ao
cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.
Nos mesmos términos se pronuncia o artigo 5 da Lei de Subvencións de Galicia.
Artigo 5.1 da Lei de Subvencións de Galicia: Os órganos da Administración que propoñan o
establecemento de subvencións, con carácter previo, deberán concretar nun plan estratéxico de
subvencións os obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación, o prazo necesario para a súa
consecución, os custes previsibles e as súas fontes de financiación, supeditándose, en todo caso, ao
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A LXS contempla no seu artigo 8 a figura do Plan Estratéxico de Subvencións.
O referido artigo ten carácter básico (disposición final primeira), polo que en cumprimento do mesmo
antes de calquera convocatoria de subvencións deberase aprobar previamente o correspondente Plan
Estratéxico de Subvencións.
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Dalmiro Núñez Méndez, secretario acumulado do Concello de Ames (A Coruña).
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CERTIFICACIÓN

Segundo.- Contido do Plan Estratéxico de Subvencións.
Para a inclusión desta nova liña de axudas deberá recollerse no Plan o seguinte segundo o art. 12.1
RLXS o seguinte:
a) Obxectivos estratéxicos , que describen o efecto e impacto que se espera lograr coa acción
institucional durante o período de vixencia do plan e que teñen que estar vinculados cos obxectivos
establecidos nos correspondentes programas orzamentarios. Cando os obxectivos estratéxicos afecten
ao mercado, deberanse identificar ademais os fallos que se aspira a corrixir, cos efectos previstos no
apartado 2 do artigo 8 da Lei Xeral de Subvencións.
b) Liñas de subvención nas que se concreta o plan de actuación. Para cada liña de subvención deberan
explicitarse os seguintes aspectos:
1º areas de competencia afectadas e sectores aos que se dirixen as axudas.
2º obxectivos e efectos que se pretenden coa súa aplicación.
3º prazo necesario para a súa consecución.
4º custes previsibles para a súa realización e fontes de achegas, onde se detallarán as achegas das
distintas administracións públicas, da Unión Europea e de outros órganos públicos ou privados que
participen nestas accións de fomento, así como aquelas que, tendo en conta o principio de
complementariedade, correspondan aos beneficiarios das subvencións.
5º plan de acción, no que se concretarán os mecanismos para poñer en práctica as liñas de subvencións
identificadas no Plan, se delimitarán as liñas básicas que deben conter as bases reguladoras da
concesión a que se fai referencia no artigo 9 da Lei Xeral de Subvencións, o calendario de elaboración e,
no seu caso, os criterios de coordinación entre as distintas administracións públicas para a súa xestión.

As novas liñas de subvencións e as liñas que se modifican cumpren cos requisitos indicados.
Así mesmo o sistema de avaliación e seguimento será o recollido xa no plan para todas as subvencións.
Terceiro.- Órgano competente.

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

c) Réxime de seguimento e avaliación continua aplicable as diferentes liñas de subvencións que se
establezan. A estes efectos, débense determinar para cada liña de subvención, un conxunto de
indicadores relacionados cos obxectivos do Plan, que recollidos periodicamente polos responsables do
seu seguimento, permitan coñecer o estado da situación e os progresos conseguidos no cumprimento
dos respectivos obxectivos.
d) Resultados da avaliación dos plans estratéxicos anteriores nos que se trasladará o contido dos
informes emitidos.

A lexislación de réxime local non concreta cal é o órgano competente para a aprobación do plan e polo
tanto para a súa modificación, tampouco a lexislación estatal de subvencións que establece o órgano
competente unicamente no ámbito da Administración Xeral do Estado. En canto á lexislación galega a Lei
non regula a competencia para a aprobación do Plan Estratéxico de Subvencións e o Regulamento da Lei
autonómica concreta o órgano competente unicamente no ámbito da Comunidade Autónoma; cumpre
recordar que dito Regulamento non é de aplicación ás entidades locais galegas (artigo 1.3).

Cuarto.- Procedemento de modificación.
A modificación seguirá o mesmo procedemento que o de aprobación do Plan.
Corresponde ao Pleno sen quórum especial a aprobación de calquera modificación do Plan Estratéxico
de Subvencións deste Concello.
O Plan producirá efectos dende o momento da súa aprobación, esixindo unicamente a súa publicación na
web municipal os efectos de transparencia e xeral coñecemento.
Quinto.- Dotación orzamentaria
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Non obstante, atendendo o seu carácter programático, e que ten un carácter de instrumento de
planificación que prolonga os seus efectos no tempo, subordinado ás dispoñibilidades orzamentarias (e o
Pleno é o órgano competente para a aprobación do orzamento), considerouse o mais conveniente que a
súa aprobación e polo tanto calquera modificación lle correspondese ao Pleno da Corporación sen
quórum especial.

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC23F879312DB4CC5469B

Polo tanto calquera liña de axudas que se estableza deberá incluírse no Plan estratéxico de subvencións
por ser un documento preceptivo a convocatoria das axudas.
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cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria.

Ames, abril 2022
O secretario

A Interventora

Dalmiro Núñez Méndez

Margarita Fernández Sobrino”

(.......................)
Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación por maioría absoluta dos
membros da Corporación, cos votos a favor dos/das dos/as 8 concelleiros/as do grupo
municipal socialista; dos/das 6 concelleiros/as do grupo municipal Popular; dos/as 3
concelleiros/as do grupo municipal BNG; das 2 concelleiras do grupo municipal
Contigo Podemos; e coa abstención do concelleiro do grupo mixto, José Ramón
Oulego Erroz; e do concelleiro do grupo mixto, Enrique Costas Bastero, adoptou os
seguintes acordos:

ANEXO PLAN ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE AMES. PERÍODO 2020-2022

SUBVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

Axudas a
agrupación
de voluntarios de
Protección
civil de
Ames para
gastos de
funcionamento ordinario

OBXECTIVOS
Contribuír ao
mantemento
da agrupación
de voluntarios de
protección civil
constituída no
concello
de
Ames.
Fomentando as
labores
de apoio
a outros
corpos
de socorro e seguridade
e as tarefas de
protección civil
dentro
do concello de

EFECTOS
PRETENDIDOS
Fomentar
a colaboración
desinteresada en
tarefas de
protección civil
dentro
desta
concello

DESTINATARIOS
Agrupación
voluntarios
Protección
Civil de
Ames

PRAZO
CONSECUCIÓN
OBXECTIVOS
20202022

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2020

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2021

CUSTE
PREVISTO 2022

FUNCIONAL

17.000,00

17.000,00

17.000,00

135/48135/78

FINANCIACIÓN
Fondos
propios
con cargo á funcional sinalada

PROCEDEMENTO DE
CONCESIÓN
Nominativa-Convenio

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

LIÑA DE
SUBVENCIÓN

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Primeiro. Aprobar a 1ª modificación do Plan estratéxico de subvencións do Concello
de Ames período 2020-2022, cuxo anexo queda redactado da seguinte maneira:
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Por todo o exposto infórmase favorablemente a proposta de MODIFICACIÓN DO PLAN ESTRATÉXICO
DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE AMES. PERÍODO 2020-2022.
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Os efectos económicos desta nova liña de axudas esténdense ao exercicio 2022, constando crédito
adecuado e suficiente no orzamento 2022 para aprobar as convocatorias destas axudas.

EFECTOS
PRETENDIDOS

DESTINATARIOS

PRAZO
CONSECUCIÓN
OBXECTIVOS

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2020

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2021

CUSTE
PREVISTO 2022

FUNCIONAL

FINANCIACIÓN

PROCEDEMENTO DE
CONCESIÓN

Ames.

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

Mellorar
a prevención
nos núcleos de
poboación e
vivendas
illadas
fronte os
incendios
forestais
minorando ademais a
perdida
de biodiversidade

EFECTOS
PRETENDIDOS
Reverter a
percepción
negativa,
que adoita
ter o cumprimento
das obrigas legais
de medidas preventivas
relacionadas coa
propiedade
de terreos
de carácter
forestal, facilitando a
mobilización de
condutas
que incidan na
xestión
sostible do
noso medio, e incidindo en
recuperar
actitudes
motivadas
en relación
co entorno
máis inmediato. Conseguindo
beneficios
complementarios
ao estritamente protector,
como poden ser a
obtención
de aproveitamentos
non madeireiros; beneficios
medioambientais
(incremento de biodiversidade,
equilibrio
de hábitat,
protección
do solo, fixación do
carbono atmosférico,
protección
fronte a especies invasoras);
beneficios
sociais
(proxecto
colectivo e
común, revalorización e accesibilidade do monte, recuperación das
prácticas
tradicionais); beneficios

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

PRAZO
CONSECUCIÓN
OBXECTIVOS
20202022

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2020

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2021

CUSTEPREVISTO
2022

FUNCIONAL

FINANCIACIÓN

13.000,00

13.000,00

13.000,00

1728
-48

Fondos
propios
con cargo á funcional sinalada

PROCEDEMENTO DE
CONCESIÓN
Concorrencia competitiva

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Axudas
para a
promoción de
medidas
preventivas mediante a
plantación de
frondosas caducifolias
na rede
de franxas secundarias
de xestión de
biomasa

OBXECTIVOS

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

LIÑA DE
SUBVENCIÓN
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LIÑA DE
SUBVENCIÓN

DESTINATARIOS

PRAZO
CONSECUCIÓN
OBXECTIVOS

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2020

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2021

CUSTEPREVISTO
2022

TOTAL

13.000,00

13.000,00

13.000,00

FUNCIONAL

FINANCIACIÓN

PROCEDEMENTO DE
CONCESIÓN

económicos (evitar
sancións
por incumprila lei,
deporte e
turismo).

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE SERVIZOS SOCIAIS E PROMOCIÓN SOCIAL.

Axudas
de emerxencia
social Renda
social
Municipal

Subvencións Familias
Numerosas

OBXECTIVOS

Os servizos sociais municipais
dentro do seu
marco de competencias pretende
apoiar, entre outros, a aqueles
sectores da poboación mais desfavorecidos. As
axudas teñen o
seu encaixe na
Ordenanza de
emerxencia social
municipal do Concello de Ames.
Así mesmo establécese unha liña
de axudas denominada "Renda
Social Municipal"
destinada a paliar
situacións temporais de necesidade e garantir uns
recursos mínimos
de subsistencia
aos veciños e as
veciñas de Ames
Proporcionar
apoio económico
a aquelas familias
cualificadas como
numerosas pola
Consellería de
Política Social da
Xunta de Galicia
ou organismos
análogos doutras
Comunicades Autónomas

EFECTOS
PRETENDIDOS

DESTINATARIOS

Preténdese
chegar a
aquelas familias ou
persoas
con maiores necesidades económicas favorecendo
a súa integración social.

Veciños/as
do
Concello
de
Ames

Preténdese
chegar a
aquelas familias numerosas
que presentan una
maior necesidade
de apoio,
acreditada
mediante a
renda por
cápita familiar. Esta
política de
trato favorable a un
grupo tan
sensible
coma este
reviste un
especial interese para
un Concello como o
de Ames,
na medida
en que favorece o incremento
de poboación, actuando
ademais

Unidades de
convivencia
que teñan fixada a
súa residencia habitual
no
concello de
Ames
e conten co
título
de familia
numerosa

PRAZO
CONSECUCIÓN
OBXECTIVOS

20202022

20202022

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2020

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2021

FUN
CIONAL

FINANCIACIÓN

PROCEDEMENTO
DE
CONCESIÓN

2311
-48

Fondos
propios
con
cargo á
funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

CUSTEPREVISTO
2022

200.000,00

200.000,00

130.000,00

110.000,00

110.000,00

100.000,00

2311
-48

Fondos
propios
con
cargo á
funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

LIÑA DE
SUBVENCIÓN
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DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
29/04/2022
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
29/04/2022
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

OBXECTIVOS

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

LIÑA DE
SUBVENCIÓN

Subvención
Asociación Solidariedade Galega co
Pobo
Saharauí

Fomentar e promover o desenvolvemento de
proxectos que
complementen as
competencias e
actividades municipais desenvoltas pola concellaría de Servizos
Sociais e Igualdade

Desenvolver o
programa Vacacións en Paz

EFECTOS
PRETENDIDOS
sobre o
segmento
de idade
máis atractivo para
posibilitar o
crecemento
demográfico do noso
municipio
sexa sostido no tempo.
Preténdese
fomentar
este tipo de
asociacionismo no
Concello
de Ames
para que
as políticas
sociais e
de igualdade desenvoltas polo
concello
cheguen ao
maior número de
poboación
Fomentar
no concello
de Ames
solidariedade e cooperación
das familias Amienses cos nenos e nenas saharauís

Asociacións
de carácter
social
e/ou
asistencial
do
concello de
Ames

Asociación
Solidariedade Galega
co
Pobo
Saharauí

PRAZO
CONSECUCIÓN
OBXECTIVOS

20202022

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2020

40.000,00

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2021

40.000,00

CUSTEPREVISTO
2022

60.000,00

20202022

6.298,82

6.298,82

8.400,00

TOTAL

356.298,82

356.298,82

298.400,00

FUN
CIONAL

FINANCIACIÓN

PROCEDEMENTO
DE
CONCESIÓN

2312
-48

Fondos
propios
con
cargo á
funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

2312
-48

Fondos
propios
con
cargo á
funcional sinalada

NominativaConvenio

OBXECTIVOS

Subvención axudas libros

A colaboración financeira
na compra
dos libros
de texto e
demais
material didáctico
precisos
para o normal desenvolvemento da actividade
académica.

Subvención ANPAS

A colaboración financeira
en actividades extra escola-

EFECTOS
PRETENDIDOS

Propiciar
que a poboación
escolar integrada en
familias
con menos
recursos
dispoña do
material
educativo
preciso
para o normal desenvolvemento da súa
aprendizaxe, centrando o
esforzo orzamentario
na educación infantil, por ser
esta a
franxa de
idade non
cuberta
pola Xunta
de Galicia.
Enriquecer
a formación da poboación
escolar do
Concello

DESTINATARIOS

Pais e nais
-ou titores
legais-dos
nenos e nenas matriculados no
curso escolar nun centro de ensino sostido
con fondos
públicos,
no nivel de
Educación
Infantil

ANPAS
existentes
nos centros
educativos
de titularidade públi-

20202022

20202022

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2020

15.000,00

40.000,00

6

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2021

6.500,00

40.000,00

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2022

7.500,00

40.000,00

FUNCIONAL

FINANCIACIÓN

PROCEDEMENTO DE
CONCESIÓN

326148

Fondos
propios
con cargo á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

326148

Fondos
propios
con cargo á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

LIÑA DE
SUBVENCIÓN

PRAZO
CONSECUCIÓN
OBX
ECTIVOS

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE EDUCACIÓN
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Subvencións
para actividades
de promoción
social

OBXECTIVOS

DESTINATARIOS
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LIÑA DE
SUBVENCIÓN

ca do Concello de
Ames, legalmente
constituídas, e que
figuren inscritas no
Rexistro
Municipal
de Asociacións

TOTAL

55.000,00

46.500,00

SUBVENCIÓN EN MATERIAL DE PROMOCIÓN CULTURAL E NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA

Subvención Entidades
culturais
e sociais

EFECTOS
PRETENDIDOS

DESTINATARIOS

Achegar
a cultura
ao maior
número
posible
de individuos,
empregando
os colectivos
como
instrumento
para
acadar
este fin.

A existencia
dunha vida
cultural estable dentro do
ámbito territorial do Concello de Ames,
programada e
desenvolvida
polas entidades do ámbito
privado, e na
que a administración municipal represente
un papel secundario, tanto na elección
do tipo de actividades que
se van desenvolver, como
na súa posta
en práctica e
no seu financiamento. Participación activa da veciñanza nunha actividade -a cultura- de claro
interese público, como medio de promover a formación das persoas máis novas, e de propiciar a oportunidade de
convivencia
entre os veciños e veciñas.

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

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2020

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2021

CUSTEPREVISTO 2022

FUN
CIONAL

FINANCIACIÓN

PROCEDEMENTO DE
CONCESIÓN

3341
-48

Fondos
propios
con cargo
á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

OBXECTIVOS

20202022

30.000,00

60.000,00

30.000,00

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

LIÑA DE
SUBVENCIÓN

PRAZO
CONSECUCIÓN
OBX
ECTIVOS

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925
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res e saídas didácticas de
contido,
cultural, artístico de
ocio e tempo libre e
de reforzo
educativo
organizadas polas
ANPAS

de Ames,
a través de
actividades
complementarias
á formación regrada que reciben nos
centros
educativos. Promover a
convivencia da poboación
escolar fóra do ámbito puramente académico.
Propiciar a
mellora do
rendemento por parte dos
alumnos.

Premios
cartas
Reis

Premios
Teatro
lido

Promover a
participación
dos
alumnos
dos colexios de
Ames na
programación
e eventos culturais relacionadas coas
artes ou
a educación e
cuns
destinatarios
non restrinxidos
a un determinado grupo
social,
de idade, etc.
Promover a
participación
dos
alumnos

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

20202022

Persoas de
todas as idades

20202022

Conseguir una
participación
activa de certos colectivos
nas actividades culturais
organizadas
polo concello

Alumnos dos
centros educativos do
concello de
Ames

Conseguir una
participación
activa de certos colectivos
nas actividades culturais

Poderá participar todo el
alumnado
matriculado
en 1º, 2º, 3º y
4º de la ESO

20202022

20202022

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2020

30.000,00

1.000,00

500,00

600,00

8

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2021

50.000,00

1.000,00

500,00

600,00

FUN
CIONAL

FINANCIACIÓN

PROCEDEMENTO DE
CONCESIÓN

25.000,00

3341
-48

Fondos
propios
con cargo
á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

1.000,00

3321
-48

Fondos
propios
con cargo
á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

3341
-48

Fondos
propios
con cargo
á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

3341
-48

Fondos
propios
con cargo
á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

CUSTEPREVISTO 2022

0,00

0,00

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC23F879312DB4CC5469B

Premios
de bibliotecas

Promover a
animación á
lectura
entre os
veciños
de Ames

A existencia
dunha programación festiva
estable dentro
do ámbito territorial do
Concello de
Ames, programada e desenvolvida polas comisións
de festas de
cada parroquia, e na que
a administración municipal
represente un
papel secundario, tanto na
elección do
tipo de actividades a desenvolver,
como na súa
posta en práctica e no seu
financiamento.
A difusión da
imaxe de
Ames a través
da súa oferta
festiva, de xeito que esta
sirva como
elemento de
dinamización
de cada unha
das parroquias en que
se celebren
festas, así
como de
atracción de
visitantes de
cara aos vindeiros exercicios.
Conseguir a
participación
de veciños de
Ames de todas as idades
na actividade
das Bibliotecas municipais, animando á lectura

DESTINATARIOS

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
29/04/2022
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
29/04/2022
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Subvencións
Festas
populares

Promover a
participación
activa da
veciñanza nas
festas,
como
medio
de propiciar a
convivencia
entre os
veciños,
preservando
as tradicións
existentes nas
distintas
parroquias do
Concello,
transmitidas a
través
dos festexos
populares.

EFECTOS
PRETENDIDOS

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

OBXECTIVOS

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

LIÑA DE
SUBVENCIÓN

PRAZO
CONSECUCIÓN
OBX
ECTIVOS

dos colexios de
Ames e
cidadáns
do concello, en
distintos
programas e
eventos
culturais
relacionadas
coas artes ou a
educación e
cuns
destinatarios
non restrinxidos
a un determinado grupo
social,
de idade, etc.

organizadas
polo concello

de los centros de ensinanza del
Concello de
Ames.

Estimular la
creación, avivar o talento
dos mozos
nas novas
canles sociais
en galego

Mozos/As a
partir de 13
anos.

20202022

Alumnos dos
centros educativos do
concello de
Ames

20202022

Estimular a
creatividade entre a mocidade,
animar a
creación
de vídeos en
galego
con novos
formatos
e temáticas e
darlle visibilidade á comunidade galega de
tiktokers.

Premios
certame
intercentros

Promover o
uso do
galego
entre os
habitantes do
concello
de Ames

Premios
certame
literario

Promover o
uso do
galego
entre os
habitantes do
concello
de Ames

Premios
entroido

Promover a
participación
dos habitantes
do concello na
programación
cultural

Conseguir a
participación
activa de certos colectivos
nas actividades de normalización lingüística organizadas polo
concello
Conseguir a
participación
activa de certos colectivos
nas actividades de normalización lingüística organizadas polo
concello
A difusión da
imaxe de
Ames e da
súa programación cultural a
través da súa
oferta festiva,
de xeito que
esta sirva
como elemento de dinami-

Persoas que
presente textos inéditos
escritos en
lingua galega

Persoas,
asociacións,
comunidades, colexios
etc de Ames
e de fora do
Concello

20202022

20202022

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2020

0,00

1.424,00

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2021

0,00

1.424,00

CUSTEPREVISTO 2022

FUN
CIONAL

FINANCIACIÓN

PROCEDEMENTO DE
CONCESIÓN

1.800,00

3343
-48

Fondos
propios
con cargo
á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

0,00

3343
-48

Fondos
propios
con cargo
á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

3343
-48

Fondos
propios
con cargo
á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

4.000,00

4.000,00

3.800,00

4.050,00

6.150,00

8.250,00

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal

9

33848

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

Fondos
propios
con cargo
á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva
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EFECTOS
PRETENDIDOS

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Premios
Galetiktokers

OBXECTIVOS

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

LIÑA DE
SUBVENCIÓN

PRAZO
CONSECUCIÓN
OBX
ECTIVOS

EFECTOS
PRETENDIDOS

DESTINATARIOS

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2020

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2021

CUSTEPREVISTO 2022

FUN
CIONAL

FINANCIACIÓN

PROCEDEMENTO DE
CONCESIÓN

3343
-48

Fondos
propios
con cargo
á funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

FUN
CIONAL

FINANCIACIÓN

PROCEDEMENTO DE
CONCESIÓN

34148

Fondos
propios
con cargo á
funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

34148

Fondos
propios
con cargo á
funcional sinalada

Concorrencia
competitiva

zación , así
como de
atracción de
visitantes de
cara aos vindeiros exercicios.

Premios
dinamización
da lingua
no sector económico

Promover o
uso do
galego
entre os
habitantes do
concello
de Ames
concretamente
no sector económico

Conseguir a
participación
activa de certos colectivos
nas actividades de normalización lingüística organizadas polo
concello

Empresas,
autónomos e
profesionais
que teñan o
seu centro de
actividade no
do concello
de Ames

20202022

TOTAL

3.000,00

3.000,00

3.000,00

74.574,00

126.674,00

72.850,00

OBXECTIVOS

EFECTOS PRETENDIDOS

DESTINATARIOS

Subvención
entidades deportivas

Promover
a participación da veciñanza na
vida das
entidades
deportivas,
ao primar o
número de
socios activos , autofinanciamento das
entidades,
complementariedade das
asociacións cos
obxectivos
perseguidos pola
Concellaría

Achegar o deporte ao maior
número posible
de individuos,
empregando os
colectivos como
instrumento para
acadar este fin.
A existencia
dunha vida deportiva estable
dentro do ámbito
territorial do
Concello de
Ames, programada e desenvolta polas entidades do ámbito
privado, e na
que a administración municipal
represente un
papel secundario, tanto na
elección do tipo
de actividades
que se van desenvolver, como
na súa posta en
práctica e no seu
financiamento.

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

Subvención
a entidades
deportivas
para
realizar
programas de
escolas
deportivas

Fomentar o
asociacionismo promovendo e
impulsando
a ordenación e estruturación
do sistema
deportivo
de Ames e
a colaboración coas
entidades
que o integran; contribuíndo
ao desenvolvemento
deportivo
no concello
mediante a
oferta de
servizos e

Achegar o deporte aos mais
novos promovendo a organización de escolas deportivas de
interese municipal fomentando
a prestación dun
servizo que fomenta valores de
necesaria implantación na
mocidade. Sendo por iso necesaria a colaboración por parte
dos organismos
públicos con
aquelas entidades deportivas
capaces de promover eses valo-

Asociacións e
clubs deportivos
existentes no
Concello
de Ames,
legalmente constituídas, e
que figuren inscritas no rexistro municipal de
asociacións que
impartan
escolas
deportivas

PRAZO
CONSECUCIÓN
OBX
ECTIVOS

20202023

20202023

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2020

75.000,00

30.000,00

10

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2021

75.000,00

60.000,00

CUSTEPREVISTO
MODF.
PLAN

75.000,00

0,00

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

LIÑA
DE
SUBVENCIÓN

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

SUBVENCIÓNS EN MATERIA DE DEPORTES

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC23F879312DB4CC5469B

OBXECTIVOS

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
29/04/2022
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
29/04/2022
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LIÑA DE
SUBVENCIÓN

PRAZO
CONSECUCIÓN
OBX
ECTIVOS

Subvención
Milladoiro
S.D

Promover
a participación da veciñanza na
vida das
entidades
deportivas,
ao primar o
número de
socios activos , autofinanciamento das
entidades,
complementariedade das
asociacións cos
obxectivos
perseguidos pola
Concellaría

Bertamiráns Clube de Fútbol

20202023

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2020

28.000,00

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2021

28.000,00

CUSTEPREVISTO
MODF.
PLAN

28.000,00

FUN
CIONAL

FINANCIACIÓN

PROCEDEMENTO DE
CONCESIÓN

34148

Fondos
propios
con cargo á
funcional sinalada

Nominativa-Convenio

34148

Fondos
propios
con cargo á
funcional sinalada

Milladoiro
S.D

20202023

13.000,00

13.000,00

13.000,00

Nominativa-Convenio

TOTAL

146.000,00

176.000,00

116.000,00

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925
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Subvención
Bertamiráns
Clube
de Fútbol

Promover
a participación da veciñanza na
vida das
entidades
deportivas,
ao primar o
número de
socios activos , autofinanciamento das
entidades,
complementariedade das
asociacións cos
obxectivos
perseguidos pola
Concellaría

res sociais, de
saúde e educativos que debe
proporcionar
toda actividade
deportiva e que
se queren alcanzar co desenvolvemento das Escolas en cada un
dos clubs e entidades especializados en cada
un das disciplinas
Achegar o deporte ao maior
número posible
de individuos,
empregando os
colectivos como
instrumento para
acadar este fin.
A existencia
dunha vida deportiva estable
dentro do ámbito
territorial do
Concello de
Ames, programada e desenvolta polas entidades do ámbito
privado, e na
que a administración municipal
represente un
papel secundario, tanto na
elección do tipo
de actividades
que se van desenvolver, como
na súa posta en
práctica e no seu
financiamento.
Achegar o deporte ao maior
número posible
de individuos,
empregando os
colectivos como
instrumento para
acadar este fin.
A existencia
dunha vida deportiva estable
dentro do ámbito
territorial do
Concello de
Ames, programada e desenvolta polas entidades do ámbito
privado, e na
que a administración municipal
represente un
papel secundario, tanto na
elección do tipo
de actividades
que se van desenvolver, como
na súa posta en
práctica e no seu
financiamento.

DESTINATARIOS

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
29/04/2022
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
29/04/2022
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

actividades
deportivas,
en colaboración cas
entidades
e clubs deportivos do
Concello

EFECTOS PRETENDIDOS

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

OBXECTIVOS

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

LIÑA
DE
SUBVENCIÓN

PRAZO
CONSECUCIÓN
OBX
ECTIVOS

Premios
concurso de
ideas
empresariais

Premios
gala
emprendedores

Subvención fomento
Comercio Local

Promover a
participación dos comerciantes
de
Ames ,en
distintos
programas
e eventos
relacionados co comercio
Reforzar a
presenza
das empresas do audiovisual en
Ames,promocionando rodaxes
audiovisuais que
favorezcan
la recuperación económica incentivando o
consumo
no comercio local
Promover a
participación dos comerciantes
de
Ames ,en
distintos
programas
e eventos
relacionados co comercio
Promover a
participación dos comerciantes
de
Ames ,en
distintos
programas
e eventos
relacionados co comercio

Achegar ao comercio
amiense
o
maior número posible de clientes, difundido a actividade comercial do
Concello e premiando o esforzo
dos comerciantes
na promoción da
actividade comercial

Primar actividades
abertas
á
participación do comercio en
xeral, e non
só
aos
membros
de cada un
dos solicitantes.
Acadar
o
autofinanciamento
das entidades

Que a través das
axuda ao audiovisual se incentive o
comercio local .

Achegar ao comercio
amiense
o
maior número posible de clientes, difundido a actividade comercial do
Concello e premiando o esforzo
dos comerciantes
na promoción da
actividade comercial
Achegar ao comercio
amiense
o
maior número posible de clientes, difundido a actividade comercial do
Concello e premiando o esforzo
dos comerciantes
na promoción da
actividade comercial
Achegar ao comercio
amiense
o
maior número posible de clientes, empregando para elo
ós colectivos como
instrumento
para
acadar este fin.
Mellorar a calidade
da actividade comercial do Concello.
A existencia
dunha
actividade
estable de promoción e mellora do
comercio dentro do
ámbito territorial do
Concello,
programada e desenvolta
polas
entidades
asociativas do sector, e na que a administración municipal represente un
papel secundario,
tanto na elección
do tipo de actividades a desenvolver,
como na súa posta
en práctica e no
seu financiamento.

DESTINATARIOS

Comerciantes e
profesionais, do
Concello
de Ames

Audiovisual, comercio
local

Comerciantes e
profesionais, do
Concello
de Ames

Comerciantes e
profesionais, do
Concello
de Ames

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

2020
2022

CUSTE
ANUAL
PREVISTO
2020

4.500,00

2022

2020
2022

2020
2022

0,00

2.500,00

7.000,00

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2021

4.500,00

0,00

2.500,00

7.000,00

CUSTE
ANUAL
PREVISTO 2022

6.000,00

20.000,00

0,00

10.000,00

2020
2022

40.000,00

20.000,00

40.000,00

TOTAL

54.000,00

34.000,00

76.000,00
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FUNCIONAL

FINANCIACIÓN

PROCEDEMENTO DE
CONCESIÓN

431447

Fondos
propios
con
cargo
á funcional
sinalada

Concorrencia
competitiva

431420000

Fondos
propios
con
cargo
á funcional
sinalada

Concorrencia
competitiva

431447

Fondos
propios
con
cargo
á funcional
sinalada

Concorrencia
competitiva

431447

Fondos
propios
con
cargo
á funcional
sinalada

Concorrencia
competitiva

431447

Fondos
propios
con
cargo
á funcional
sinalada

Concorrencia
competitiva
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Subvención
empresas audiovisual

EFECTOS PRETENDIDOS

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

Premios
concurso de
escaparatismo

OBXECTIVOS

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

LIÑA
DE
SUBVENCIÓN

PRA
ZO
CON
SECUCIÓ
N
OBX
ECTIVOS

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
29/04/2022
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
29/04/2022
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

SUBVENCIÓN EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

O secretario acumulado
Resolución da DXAL do 08.03.2022
Dalmiro Núñez Méndez

POSTO DE TRABALLO:
Secretario
Alcalde

José Blas García Piñeiro

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925
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Visto e prace
O alcalde

NOME:
NUÑEZ MENDEZ, DALMIRO
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

C.I.F.: P – 1500200 – I

E para que así conste, para os efectos oportunos, expido a presente certificación co
visto e prace do señor alcalde en Ames, a 29 de abril de 2022, e coa advertencia de
que non foi aprobada aínda a acta da sesión correspondente.

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
29/04/2022
41CBC28A90F77318E4A9280D91A4A00A539099E8
29/04/2022
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

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

