Lugar: Salón de Sesións do Concello de Ames.
Día: 31.05.20221
Hora de comezo: 20:30 h
Hora de finalización: 21:30 h
PERSOAS PRESENTES
Presidente

José Blas García Piñeiro
José Blas García Piñeiro
Luísa Feijóo Montero
Susana Señorís Rodríguez

Grupo municipal Socialista

Manuel Lens Cernadas
Beatriz Martínez Domínguez
Víctor Manuel Fernández Prieto
Santiago Márquez Noya
María Oliva Agra Costoya
María Dolores Fernández Álvarez

Grupo municipal Popular

María Belén Castro Montenegro

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Ana Belén Paz García

Francisco Javier Olmo Olmo
Emilio Martínez Carballeira
Pablo Beiroa Pampín
David Santomil Mosquera

Grupo municipal BNG

Natividad González Rodríguez
Escarlata Pampín López

Grupo municipal Mixto

Genma Otero Uhía
Vanessa Vidal Freire
Enrique Costas Bastero
José Ramón Oulego Erroz

tal e como foi acordado na Xunta de Voceiros do día 13.05.2022 dado que o xoves 26 ( dia no que correspondería pleno ordinario) é festivo local ( Ascensión)
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Grupo municipal Contigo Podemos
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EXPEDIENTE GD: 5454/2022
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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DO DÍA
31 DE MAIO DE 2022

Antes de comezar a orde do día o alcalde pide, como ben sendo habitual, que se
garde 1 minuto de silencio por mor do asasinato dunha muller galega en Tenerife. A
Corporación, funcionarios e demais asistentes, postos en pé, gardan un minuto de
silencio e amosan a solidariedade ca muller de Carballo que sufriu nesta semana un
acto grave de violencia de xénero e estase a recuperar no hospital.
ORDE DO DÍA:
A) PARA DAR CONTA:
Punto primeiro. Dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola Alcaldía
dende a última sesión plenaria ordinaria.
Punto segundo. Dación de conta do decreto de liquidación exercicio 2021.
Punto terceiro. Dación de conta da información periódica a render ao Pleno,
correspondente ao 1º trimestre do exercicio 2022.
1º Execución do orzamento ao remate do 1º trimestre 2022, en execución do acordo
plenario de data 22.11.2018.
2º Período medio de pago, de acordo co previsto no Real Decreto 635/2014, do 25 de
xullo.
3º Información trimestral de morosidade.

Punto cuarto. Aprobación, se procede, de actas anteriores (sesión ordinaria de
28.04.2022).
Punto quinto. Aprobación do proxecto modificado das obras de reforma de vestiarios
do campo de fútbol de Bertamiráns (Ames). POS + 2020.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

B) PARA DELIBERACIÓN E ACORDO:

Punto sexto. Aprobación do Plan director do Parque Arqueolóxico Compostela
Rupestre.
Punto sétimo. Aprobación inicial da modificación da Ordenanza núm. 5 reguladora do
prezo público pola prestación do servizo das Escolas Infantís municipais do Concello
de Ames.
Punto oitavo. Alteración da cualificación xurídica dunha superficie de terreo de 327
metros cadrados no cemiterio parroquial de Biduído (Ames).

Punto décimo. Aprobación do Plan de Medidas Antifraude do Concello de Ames.
Punto décimo primeiro. Aprobación suplemento de crédito 1/2022.
C) MOCIÓNS:
D) PARA CONTROL DO GOBERNO:
Punto décimo segundo. Rogos e preguntas.
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Punto noveno. Undécima modificación puntual da Relación de Postos de Traballo
(RPT) do Concello de Ames.
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Actúa como secretaria Rosa Ana Prada Queipo, secretaria xeral.
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Asisten a interventora municipal, Margarita Fernández Sobrino e a tesoureira municipal, Olga Castro Fernández.

PUNTO PRIMEIRO. DAR CONTA AO PLENO DA CORPORACIÓN DOS DECRETOS DITADOS POLA ALCALDÍA DENDE A ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA.
Expediente GD 5023/2022

O alcalde, José Blas García Piñeiro, informa á Corporación que os decretos ditados
pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria (pleno ordinario do 28.04.2022)
estiveron á disposición de todas/os as/os concelleiras/os na Secretaría Xeral, engadindo que o acceso aos decretos é libre para todas/os as/os concelleiras/os en calquera
momento na Secretaría Xeral do Concello, así como nos distintos departamentos nos
que foron elaborados, e que ditos decretos foron remitidos por vía telemática aos
señores/as concelleiros/as.
O último decreto do que se dá conta é o decreto 1610 do 25.05.2022; o que fai un total
de 439 decretos dende o pleno ordinario anterior.

Expediente GD 5361/2022
A concelleira de Economía e Facenda, Genma Otero Uhía, dá conta do decreto
1523/2022 do 19.05.2022, de liquidación do exercicio 2021, e a documentación en
formato dixital que se xunta a aquel.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

PUNTO SEGUNDO. DACIÓN DE CONTA DO DECRETO DE LIQUIDACIÓN
EXERCICIO 2021.

PUNTO TERCEIRO. DACIÓN DE CONTA DA INFORMACIÓN PERIÓDICA A
RENDER AO PLENO, CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO
2022.

2º Período medio de pago, de acordo co previsto no Real Decreto 635/2014, do
25 de xullo.
3º Información trimestral de morosidade.
Expediente GD 5483/2022
A concelleira de Economía e Facenda, Genma Otero Uhía, dá conta do informe de
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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1º Execución do orzamento ao remate do 1º trimestre 2022, en execución do
acordo plenario de data 22.11.2018.
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A) PARA DAR CONTA:
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ORDE DO DÍA:

PUNTO CUARTO. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DE ACTAS ANTERIORES
(SESIÓN ORDINARIA DE 28.04.2022).
Expediente GD 3824/2022

A acta da sesión ordinaria do 28.04.2022 é aprobada por unanimidade dos membros
da corporación municipal, previa corrección do sentido de voto do grupo municipal
popular no asunto oitavo tratado nesa reunión no que erroneamente se fixera constar
o voto en contra cando o sentido do voto foi abstención.
PUNTO QUINTO. APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DAS OBRAS DE
REFORMA DE VESTIARIOS DO CAMPO DE FÚTBOL DE BERTAMIRÁNS (AMES).
POS + 2020.
Expediente GD: 4648/2022
Figura no expediente informe da Secretaría do tenor literal seguinte:
APROBACIÓN PROXECTO MODIFICADO DAS OBRAS DE REFORMA DE VESTIARIOS CAMPO DE
FÚTBOL (BERTAMIRÁNS) AMES. POS + 2020
EXPEDIENTE GD 4903/2020
ANTECEDENTES
Primeiro. En sesión plenaria do 18.12.2019 prestase aprobación á participación municipal no POS+2020;
na mesma sesión prestase aprobación o proxecto técnico de reforma de vestiarios campo de fútbol
(Bertamiráns) Ames, redactado polo arquitecto Gonzalo Crecente Maseda da empresa Crecente y Fuertes Arquitectos S.L.P., cun orzamento de execución por contrata de 89.652,55 euros.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

“INFORME DE SECRETARIA

Segundo. En sesión de Xunta de Goberno Local do 03.06.2021 aprobase o expediente de licitación acordando a súa publicación na Plataforma de Contratos do Sector Público (PCSP) para iniciar o procedemento de adxudicación.

Cuarto. Con data 16.01.2022 asínase entre as partes interesadas na execución da obra unha prórroga
para o inicio das obras, en base a solicitude realizada polos xestores do campo de fútbol para que lle dera
tempo a habilitar uns vestiarios provisionais que puideran ser utilizados polo nenos que estaban desenvolvendo a súa actividade deportiva nas instalacións que se pretendían reformar.
A solicitude dos xestores do campo de fútbol foi atendida polos responsables municipais, a dirección de
obra e o representante da empresa adxudicataria, acordando pospoñer o inicio da obra para a segunda
quincena do mes de febreiro.
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Terceiro. Tramitado o expediente, en sesión de Xunta de Goberno Local do 18.11.2021, adxudicase a
empresa SYR-AMG SL., con CIF B15938780 . O contrato asínase o 16.12.2021 e recolle como prazo de
execución o de 2 meses a contar dende o día seguinte o de sinatura da acta de comprobación do replanteo. A acta de comprobación do replanteo asínase o 16.01.2022.
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B) PARA DELIBERACIÓN E ACORDO:
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Intervención do 20.05.2022, e a documentación en formato dixital que se xunta a
aquel.

Presentase o proxecto modificado con data 09-05-2022 asinado polo arquitecto Gonzalo Crecente Maseda e informado favorablemente pola arquitecta técnica municipal ( informe do 09.05.2022).
O redactor do proxecto recolle no modificado que o proxecto orixinal partía da necesidade de suprimir a
1ª fila de gradas, para poder ampliar o campo de xogo; pero dado que o campo de xogo foi reformado
pero non se ampliou xa non resulta necesaria a demolición da 1ª fila do graderío. Expón que tamén se eliminou o peche acristalado situado enriba do tabique que pecha o pasillo dos vestiarios para permitir unha
maior ventilación e iluminación. Que, pola contra, resulta preciso complementar as instalacións de fontanería e electricidade que estaban previstas no proxecto orixinal.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 9/2017, do 8 de novembro de contratos do sector público (LCSP).
FUNDAMENTOS XURÍDICOS

Segundo. Se ben o órgano de contratación é a Xunta de Goberno Local a competencia para a aprobación da modificación do proxecto corresponde o pleno por ser este o órgano municipal que aprobou o proxecto orixinario, tal e como esixen as bases reguladoras do POS+2020 ( BOP nº 208 do 31.10.2019). Non
se esixe quórum especial.
Terceiro. O expediente de modificación do contrato será tramitado polo órgano de contratación (Xunta de
Goberno Local), no momento no que conste a autorización ao modificado do proxecto pola Deputación
Provincial, momento no que se emitirán os informes pertinentes da Secretaría e intervención municipal
sobre modificación do contrato (competencia da Xunta de Goberno Local).

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Primeiro. Segundo o recollido no proxecto modificado e informado polo redactor o modificado comprende
unicamente modificacións de carácter non substancial que consisten en manter a 1ª fila de gradas, eliminar un peche acristalado no pasillo dos vestiarios e complementar as instalación de fontanería e electricidade, sen que varíe o presuposto inicial.

Terceiro. O importe do novo proxecto modificado non supón variación con respecto o aprobado en pleno
do 18.12.2022, quedando establecido o seu importe en 89.652,55. A modificación que se pretende ten encaixe na figura de modificación non prevista no contrato de carácter non substancial, do artigo 205.2.c
LCSP.
Por todo o exposto se informa favorablemente o acordo de aprobación da modificación do proxecto de reforma de vestiarios campo de fútbol Bertamiráns (Ames).

Ames, maio de 2022.
A secretaria”

(.......................)
Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación por unanimidade dos seus
membros, adoptou os seguintes acordos:
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Posteriormente, unha vez autorizado pola Deputación Provincial da Coruña, procederase a iniciar expediente de modificación do contrato. Ata a aprobación do proxecto modificado o contrato de obra será suspendido polo órgano de contratación.
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Sexto. Durante a execución das obras xorde a necesidade de tramitar una modificación do proxecto, sen
variación económica, para dar una mellor resposta as necesidades existentes nos vestiarios do pavillón.
As partes asinan unha acta de paralización con data do 21.03.2022 ata acadar a aprobación o proxecto
modificado.
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Quinto. A Xunta de Goberno Local en sesión do 17.01.2022 acordou ampliar o prazo para o comezo das
obras, fixando a nova data de inicio para a segunda quincena de febreiro de 2022, asinándose a acta de
replanteo da obra o 18.02.2022; ca nova data, as obras teñen como data de finalización o 19.04.2022.

Terceiro. Notificar ós interesados este acordo así como darlle traslado ós departamentos municipais afectados.
Cuarto. Facultar o alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO SEXTO. APROBACIÓN DO PLAN
ARQUEOLÓXICO COMPOSTELA RUPESTRE.

DIRECTOR

DO

PARQUE

Expediente GD: 5536/2022
Figura no expediente informe proposta do concelleiro delegado de Educación e Axenda urbana do tenor literal seguinte:
“INFORME – PROPOSTA DO CONCELLEIRO DE EDUCACIÓN E AXENDA URBANA.
ASUNTO: APROBACIÓN DO PLAN DIRECTOR DO PARQUE ARQUEOLÓXICO COMPOSTELA RUPESTRE

Dende esa data celebráronse diferentes xuntanzas do seu Consello de Dirección, no que se adoptaron
importantes acordos para a identificación, protección e conservación da arte rupestre na comarca de Santiago de Compostela. En particular, foron varios os petróglifos catalogados no concello de Ames. Así mesmo, o Concello de Ames asumíu a presidencia rotatoria da mancomunidade no ano 2020.
Un dos principais avances no desenvolvemento deste proxecto foi a redacción do Plan Director do futuro
Parque Compostela Rupestre, que foi entregado pola empresa redactora o 1 de outubro de 2021.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

A Deputación da Coruña e os concellos de Ames, Brión, Santiago de Compostela, Teo e Val do Dubra
asinamos, en setembro de 2018, o convenio de colaboración para a creación e posta en marcha do Par que Arqueolóxico Compostela Rupestre mediante unha mancomunidade de servizos consorciados.

Achégase no seguinte enlace o contido final do servizo de “Redacción do Plan Director de Compostela
Rupestre”: https://www.dropbox.com/sh/6nfwwe47km3lbpi/AADZJC5bPBNR5cI6hzIu4pBDa?dl=0

Coa finalidade de dar cumprimento a este acordo, a Deputación da Coruña solicita o 25 de febreiro de
2022 que o Pleno da Corporación Municipal do Concello de Ames proceda a aprobar o Plan Director do
Parque Arqueolóxico Compostela Rupestre, para o que achegan documentación correspondente.
O Plan Director é o documento estratéxico para a posta en marcha das actuacións previstas para o correcto funcionamento do proxecto, que inclúe entre outras actuacións as tarefas de mantemento, conservación e posta en valor da arte rupestre da comarca. Por todo o exposto, dende esta concellaría solicítase ao Pleno da Corporación adoptar o seguinte
ACORDO
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O 2 de febreiro de 2022 o Consello de Dirección acordou, entre outros asuntos, aprobar o Plan Director
do Parque Arqueolóxico Compostela Rupestre por unanimidade dos concellos de Ames, Brión, Santiago
de Compostela, Teo e Val do Dubra, da Deputación da Coruña e da Dirección Xeral de Patrimonio da
Xunta de Galicia como administracións competentes. En consecuencia, acordouse solicitar dita
aprobación por escrito e asinada dixitalmente aos concellos integrantes do Consello de Dirección do
proxecto “Parque Compostela Rupestre” e da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia.

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC262EFEC03E7F2E24FBA

Segundo. Darlle traslado á Deputación Provincial da Coruña do proxecto modificado
das obras de reforma de vestiarios campo de fútbol (Bertamiráns) para a súa aprobación.
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Primeiro. Aprobar o proxecto modificado das obras de reforma de vestiarios campo de
fútbol (Bertamiráns) Ames incluído no POS + 2020.

David Santomil Mosquera
Concelleiro de Educación e Axenda Urbana
Concello de Ames”

(.......................)
Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación por unanimidade dos seus
membros; adoptou os seguintes acordos:
Primeiro. Aprobar o Plan Director do Parque Arqueolóxico Compostela Rupestre, redactado pola empresa Trivium, estratexias en cultura e turismo S.L.
Segundo. Remitir a certificación deste acordo á Deputación da Coruña.
Terceiro. Facultar o alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

PUNTO SÉTIMO. APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
NÚM. 5 REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO
DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE AMES.

Figura no expediente informe da Tesourería municipal do tenor literal seguinte:
“INFORME DE TESOURERÍA
ASUNTO: MODIFICACIÓN DA ORDENANZA Nº 5 REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE AMES

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Expediente GD 3557/2022

EXPEDIENTE 3557/2022
I. ANTECEDENTES
•

Informe das directoras pedagóxicas das Escolas Infantís Municipais O Bosque e a Madalena, sobre:

a necesidade de modificar a Ordenanza reguladora do Prezo Público pola prestación do servizo das
EIM do Concello de Ames, co obxecto de acollerse a gratuidade da atención educativa, ao abeiro da Disposición Adicional novena da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia; establecendo unha bonificación do 100% do prezo correspondente a atención educativa a partir do curso académico 2022-2023.
O importe da pérdida de recadación obtida dos usuarios, polo establecemento da bonificación indicada no punto anterior.


•

Memoria do Concelleiro de Educación de data 25/04/2022

II. LEXISLACIÓN APLICABLE

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Atentamente,
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1. Aprobar o Plan Director do Parque Arqueolóxico Compostela Rupestre.

Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora
das facendas locais (TRLRFL).
Lei 8/1989, de 13 de abril, de taxas e prezos públicos.

•

Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).

•

Lei 5/1997, do 22 de xullo, da administración local de Galicia (LALG).

Real decreto lexislativo 781/86, do 18 de abril, que aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).
•

III. CONCEPTO DE PREZO PÚBLICO
O concepto de prezo público que aparece no artigo 41 do TRLRFL articúlase como unha delimitación de
carácter negativa respecto das taxas. Esto é, serán prezos públicos aquelas prestacións patrimoniais pola
realización de servizos e actividades competencia da entidade local que sexan de solicitude voluntaria e
que poidan ser prestadas polo sector privado.
O artigo 42 do TRLRFL, por remisión ao art. 21.1, cita supostos de non suxeción:


Abastacemento de auga en fontes públicas



Alumeado público



Vixianza pública en xeral



Protección civil



Limpeza na vía pública



Ensino obrigatorio

As actividades que se enumeran na ordenanza 5, por unha banda respectan os presupostos de feito configuradores dos prezos públicos , e por outra, non se refiren aos servizos vedados aos precios e taxas
municipais.

O importe dos prezos públicos debe cubrir, como mínimo, o custo do servizo ou da actividade; non obstante, por razón sociais, benéficas, culturais ou de interés público poderá fixarse un prezo público inferior
ao seu coste (artigo 44.2 do TRFL). Nestes supostos os presupostos incluirán dotación orzamentaria para
a cobertura da diferenza entre o custo de realización da actividade ou prestación do servizo e o prezo
público.
A Disposición adicional novena da Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu punto 2, parágrafo terceiro:

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

IV. CONTÍA

“Para os efectos do disposto nesta disposición, respecto das entidades locais que opten pola aplicación
da bonificación establecida, entenderase que existen razóns de interese público que permiten fixar a contía dos prezos públicos ou contraprestacións pecuniarias por debaixo do límite do custo do servizo.”

En todo expediente de fixación de prezos públicos por debaixo do custo do servizo acreditarase a existencia de dotación orzamentaria para a cobertura do déficit. Tal e como consta nos informes técnicos suscritos polas directoras pedagóxicas das EIM O Bosque e a Madalena, a pérdida da recadación anual cifra ríase en 111.269,30 € (55.774,30 € E.I. A Madalena, 55.495 € E.I. O Bosque).
Ao abeiro do establecido na DA9 da Lei 3/2008, de servizos sociais de Galicia, este importe quedaría
compensado mediante a súa inclusión no sistema de cofinanciación de servizos sociais, polo que o establecemento desta medida non xeraría un desequilibrio sempre e cando se cumplan as condicións para
que esta compensación económica sexa aplicable.
V. PROCEDEMENTO
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É decir, a propia Lei de servizos sociais de Galicia establece a existencia de razón de interés público que
xustifican o establecemento da bonificación nos prezos públicos pola prestación do servizo das Escolas
Infantís Municpais. No punto 1 da DA alúdese a un obxectivo de interés público de conseguir a gratuidade
na atención educativa por razóns de impulso demográfico e conciliación.
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•

O artigo 7.3 LOEOSF establece que “As disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, os actos administrativos, os contratos e os convenios de colaboración, así como calquera outra actuación dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación desta Lei que afecten aos gastos ou
ingresos públicos ou futuros, deberán valorar as súas repercusións e efectos, e supeditarse de forma estrita ao cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira”.
O artigo 7.3 LOEOSF esixe ás Administracións Públicas que avalíe na súa toma de decisións a repercusión da medida que pretenda adoptar no obxectivo de estabilidade orzamentaria e na sustentabilidade financeira do concello.
Este aspecto deberá ser informado pola Intervención Municipal.
VII. CONCLUSIÓN
Por todo o exposto, analizada a información incluída na documentación incorporada ao expediente, na
que se propón e xustifica a necesidade de modificar a ordenanza nº 5 reguladora do prezo público pola
prestación do servizo das escolas infantís municipais, infórmase favorablemente a proposta presentada.
A tesoureira
Olga Castro Fernández”

“INFORME DE SECRETARÍA
APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA Nº 5 REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE
AMES

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Figura no expediente informe da Secretaría municipal do tenor literal seguinte:

EXPEDIENTE GESTDOC 3557/2022
ANTECEDENTES.
1. Consta no expediente informe do 12.04.2022 das directoras pedagóxicas das Escolas infantís
municipais O Bosque e A Madalena, sobre a necesidade de modificar a ordenanza reguladora do prezo
público pola prestación do servizo das EIM do Concello de Ames, co obxecto de acollerse a gratuidade da
atención educativa, ao abeiro da modificación da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de
Galicia, establecendo unha bonificación do 100% do prezo correspondente a partires do curso 20222023.

3. Consta informe da Tesourería municipal ( informe favorable) do 25.04.2022 así como texto definitivo da
ordenanza, asinado pola tesoureira con data do 05.05.2022.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das
facendas locais (TRLRFL).

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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2. Consta proposta do concelleiro de Educación do 25.04.2022.
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VI. CONSIDERACIÓNS SOBRE A INCIDENCIA DA MODIFICACIÓN PROPOSTA NA ESTABILIDADE
ORZAMENTARIA E NA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
01/07/2022
DCAF08587B6280B37A145073275F726E60DDB4CA
01/07/2022
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En canto ao procedemento para a modificación da ordenanza reguladora do prezo público polas Escolas
Infantís Municipais do Concello de Ames, remítome ao informe de secretaría

Lei 5/1997, do 22 de xullo, da administración local de Galicia (LALG).
Real decreto lexislativo 781/86, do 18 de abril, que aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).
Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, modificada pola lei 18/2001 do 27 de de cembro de medidas fiscais e adminsitrativas.
CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS
PRIMEIRA. CONCEPTO DE PREZO PÚBLICO.
O concepto de prezo público que aparece no artigo 41 do TRLRFL articúlase como unha delimitación de
carácter negativa respecto das taxas. Esto é, serán prezos públicos aquelas prestacións patrimoniais pola
realización de servizos e actividades competencia da entidade local que sexan de solicitude voluntaria e
que poidan ser prestadas polo sector privado.
O artigo 42 do TRLRFL, por remisión ao art. 21.1, cita supostos de non suxeición:


Abastecemento de auga en fontes públicas



Alumeado público



Vixianza pública en xeral



Protección civil



Limpeza na vía pública



Ensino obrigatorio

A figura do prezo público pola prestación do servizo das escolas infantís municipais do Concello de Ames
regulase a través da ordenanza reguladora nº 5 cuxa ultima modificación tivo lugar no ano 202 0 ( acordo
plenario 24.09.2020) sendo publicado o texto definitivo modificado no BOP 201 do 25.11.2020.
SEGUNDA. CONTIDO DA MODIFICACIÓN.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

As actividades que se enumeran na ordenanza municipal 5 reguladora do prezo público pola prestación
do servizo das escolas infantís municipais do Concello de Ames, por unha banda respectan os presupostos de feito configuradores dos prezos públicos , e por outra, non se refiren aos servizos vedados a esta
figura.

O importe dos prezos públicos debe cubrir, como mínimo, o custo do servizo ou da actividade; non obstante, por razón sociais, benéficas, culturais ou de interese público poderá fixarse un prezo público inferior
ao seu custe (artigo 44.2 do TRFL).
Nestes supostos os presupostos incluirán dotación orzamentaria para a cobertura da diferenza entre o
custo de realización da actividade ou prestación do servizo e o prezo público.
A Disposición adicional novena da Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu punto 2, parágrafo terceiro:

É dicir, a propia Lei de servizos sociais de Galicia establece a existencia dunha razón de interese público
que xustificaría o establecemento dunha bonificación nos prezos públicos pola prestación do servizo das
Escolas Infantís Municipais.
Se ben inicialmente no ano 2020 foi incluída unha bonificación para o segundo e restantes fillos, a modificación introducida na Lei de Servizos Sociais de Galicia mediante a Lei 18/2021, de 27 de decembro, de
medidas fiscais e administrativas engade un novo parágrafo ( o sétimo) que permite estender esta bonifi cación dende o primeiro fillo.
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“Para os efectos do disposto nesta disposición, respecto das entidades locais que opten pola aplicación
da bonificación establecida, entenderase que existen razóns de interese público que permiten fixar a contía dos prezos públicos ou contraprestacións pecuniarias por debaixo do límite do custo do servizo.”
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Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
01/07/2022
DCAF08587B6280B37A145073275F726E60DDB4CA
01/07/2022
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

Lei 8/1989, de 13 de abril, de taxas e prezos públicos.

En todo expediente de fixación de prezos públicos por debaixo do custo do servizo acreditarase a
existencia de dotación orzamentaria para a cobertura do déficit.
As directoras pedagóxicas das EIM O Bosque e a Madalena, cuantifican a perda da recadación anual en
111.269,30 euros (55.774,30 euros EEI A Madalena, 55.495 euros EEI O Bosque).
A tesourería municipal informe que, ao abeiro do establecido na DA 9 da Lei 3/2008, de servizos sociais
de Galicia, este importe quedaría compensado mediante a súa inclusión no sistema de cofinanciación de
servizos sociais, polo que o establecemento desta medida non xeraría un desequilibrio sempre e cando
se cumpran as condicións para que esta compensación económica sexa aplicable.
CUARTA. PROCEDEMENTO DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO
PÚBLICO. COMPETENCIA.
O órgano municipal competente para aprobar a modificación é o Pleno do Concello de Ames
( competencia delegable en Xunta de Goberno Local), sen quórum especial, tal e como deriva dos artigos
22 e 47 da LRBRL.
En canto ao procedemento para a modificación da ordenanza reguladora do prezo público polas Escolas
Infantís Municipais do Concello de Ames, recóllese no artigo 49 LRBRL e comprende os seguintes trámites:

Segundo. Información pública polo prazo mínimo de trinta días, mediante anuncios no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, para que os interesados poidan presentar reclamacións
ou suxestións contra o Acordo provisional. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede
electrónica deste Concello.
Terceiro. Finalizado o prazo de información pública, adoptarase o acordo definitivo que proceda,
resolvendo as reclamacións presentadas no período de alegacións. No caso de que non se presentaron
reclamacións, o acordo provisional entenderase definitivo, sen necesidade de acordo expreso.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Primeiro. Aprobación provisional polo Pleno da modificación da ordenanza reguladora nº 5 do prezo
público pola prestación do servizo de escolas infantís municipais do Concello de Ames. O acordo non
require quórum especial.

Cuarto. O acordo de aprobación definitiva da modificación publicarase no Boletín Oficial da Provincia e
no taboleiro de anuncios do Concello. Así mesmo, devandito acordo de aprobación definitiva notificarase
a aqueles interesados que presentasen alegacións.

O artigo 7.3 LOEOSF establece que “As disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, os actos administrativos, os contratos e os convenios de colaboración, así como calquera outra actuación dos suxeitos incluídos no ámbito de aplicación desta Lei que afecten aos gastos ou
ingresos públicos ou futuros, deberán valorar as súas repercusións e efectos, e supeditarse de forma estrita ao cumprimento das esixencias dos principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira”.
O artigo 7.3 LOEOSF esixe ás Administracións Públicas que avalíe na súa toma de decisións a
repercusión da medida que pretenda adoptar no obxectivo de estabilidade orzamentaria e na
sustentabilidade financeira do concello.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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QUINTA. CONSIDERACIÓNS SOBRE A INCIDENCIA DA MODIFICACIÓN PROPOSTA NA ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E NA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA
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TERCEIRA. CUANTIFICACIÓN DA BONIFICACIÓN QUE SE PRETENDE INTRODUCIR.
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«7. Co fin de consolidar o obxectivo de interese público, por razóns de impulso demográfico e conciliación, de lograr a gratuidade da atención educativa nas escolas infantís de 0-3 años, con efectos económicos a partir del comenzo do curso escolar 2022-2023, se estenderá o réxime establecido nesta disposición á matriculación do primeiro fillo ou filla da unidade familiar, de acordo ca regulación nela establecida
para os distintos supostos que contempla.»

Primeiro. Que o Pleno do Concello de Ames, sen quórum especial se preste aprobación inicial a modificación da ordenanza reguladora nº 5 do prezo público polas escolas infantís municipais do Concello de
Ames, así como o texto íntegro modificado que figura como anexo I deste acordo.
Segundo. Expoñer o publico no taboleiro de edictos do Concello de Ames, BOP e paxina web municipal o
acordo provisional para que as persoas interesadas durante trinta días hábiles podan examinar o expediente e formular reclamacións. De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o
acordo ata entón provisional, sen necesidade de novo acordo plenario
O acordo definitivo e o texto integro das ordenanza modificada deberán publicarse no BOP sen que
entren en vigor ata que teña lugar dita publicación e transcorra o prazo de 15 días dende a súa
publicación no BOP tal e como esixe o artigo 70.2 en relación co 65.2 da LRBRL.
Terceiro. Facultar o alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan precisas para
a mellor execución do acordado.
Ames, maio de 2022
A secretaria
Rosa Ana Prada Queipo
(....)”

Figura no expediente informe favorable da Intervención municipal do tenor literal
seguinte:
“
INFORME DE FISCALIZACIÓN

ASUNTO

EXPEDIENTE

A71/2022

2022

Datos

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA Nº 5 REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE AMES
3306/2022

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Número

Exercicio

NORMATIVA APLICABLE.


Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.



Lei 8/1989, de 13 de abril de Taxas e Prezos Públicos.



Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

Ordenanza reguladora nº 5 reguladora do prezo público pola prestación do servizo das escolas infantís municipais do Concello de Ames.


Consta no expediente a seguinte documentación
Informe das directoras pedagóxicas das Escolas Infantís Municipais O Bosque e A Madalena de data
12.04.2022 no que se propón a modificación da Ordenanza Reguladora de prezos das Escolas Infantís
Municipais co fin de acollerse á gratuidade da atención educativa ao abeiro da modificación da Lei
13/2008 do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, introducida mediante Lei 18/2021, do 27 de
decembro, de medidas fiscais e administrativas para o curso 2022-2023.




Memoria do Concelleiro de Educación de data 25.04.2022
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ANTECEDENTES.
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Por todo o exposto emítese o seguinte informe proposta:
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Este aspecto deberá ser informado pola Intervención Municipal.



Informe de secretaría

FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro: De acordo co establecido no artigo 41 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, as entidades locais
poderán establecer prezos públicos pola prestación de servizos ou a realización de actividades da competencia da entidade local sempre que non concorra ningunha das circunstancias especificadas no artigo
20.1b) desta lei.
Segundo: Contía dos prezos públicos. De conformidade co artigo 44 do TRLRFL, o importe dos prezos
públicos deberá de cubrir como mínimo o custo do servizo prestado ou da actividade realizada.
Cando existan razóns sociais, benéficas, culturais ou de interese público que así o aconsellen a entidade
poderá fixar prezos públicos por debaixo do límite previsto no apartado anterior. Nestes casos deberán de
consignarse nos orzamentos da entidade as dotacións oportunas para a cobertura da diferenza resultante se a houbese.
No presente caso a propia Disposición Adicional Novena da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos
sociais de Galicia establece no seu punto 2, parágrafo terceiro: “Para os efectos do disposto nesta disposición, respecto das entidades locais que opten pola aplicación da bonificación establecida, entenderase
que existen razóns de interese público que permiten fixar a contía dos prezos públicos ou contraprestacións pecuniarias por debaixo do límite do custo do servizo”. Enténdese así recollido na propia norma que
habilita a aplicación da bonificación a xustificación da existencia da razóns de interese público que xustifican que o prezo público se fixe por debaixo do custo do servizo.
Terceiro: A competencia para a fixación dos prezos públicos, segundo o artigo 47 do TRLRFL, corresponde ao Pleno da corporación, así coma a aprobación ou modificación de ordenanzas ou regulamentos municipais segundo o artigo 49 da Lei 7/1985.

Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira .- O artigo 7.3 LOEOSF establece: “As disposicións legais e regulamentarias, na súa fase de elaboración e aprobación, os actos administrativos, os
contratos e os convenios de colaboración, así como calquera outra actuación dos suxeitos incluídos no
ámbito de aplicación desta Lei que afecten aos gastos ou ingresos públicos ou futuros, deberán valorar as
súas repercusións e efectos, e supeditarse de forma estrita ao cumprimento das esixencias dos principios
de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira”.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Cuarto.- Consideracións sobre a incidencia da medida na estabilidade orzamentaria, sustentabilidade financeira e regra do gasto.

O cumprimento da estabilidade orzamentaria debe ser analizada atendendo á minoración dos dereitos recoñecidos e da recadación que suporá a introdución da bonificación do 100% nos prezos públicos pola
prestación do servizo das Escolas Infantís municipais.

En base ao ant erior, e manexando os datos da previsión de ingresos recollidas no informe emitido en
data 12 de abril de 2022 polas directoras pedagóxicas das escolas infantís de O Bosque e A Madalena o
custe estimado total que supón para a Corporación local a aplicación da bonificación durante o curso
2021-2022 ascende a 55.495,00 € na Escola Infantil O Bosque e 55.774,30 € na Escola Infantil A Madalena, polo que a perda de recadación total estímase en 111.269,30 euros.
O orzamento para o exercicio 2022 foi aprobado cumprindo o principio de estabilidade orzamentaria, no
informe de intervención que acompaña ao orzamento de 2022 determinábase unha capacidade de financiamento tras axustes de 456.206,89 euros.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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No orzamento de ingresos para o exercicio 2022 figura unha previsión de ingresos de 8.730,70 euros no
subconcepto 342.03: prezo público por centros de atención á primeira idade. As previsión orzamentarias
xa recollen a aplicación da bonificación que se inclúe na proposta de exame.
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Informe da Tesourería de data 25.04.2022
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Desta maneira, o orzamento de 2022 xa contempla a minoración dos ingresos na aplicación orzamentaria
342.03 e a compensación vía subvención (sistema de cofinanciamento dos servizos sociais) na aplicación
450.81, que se ve incrementada en 111.269,30 euros, sempre e cando se cumpran as condicións fixadas
na normativa aplicable. Estas previsións deberán seguirse contemplando en vindeiros orzamentos namentres resulte de aplicación este sistema de cofinanciamento.
Regra de gasto.- O artigo 12.4 LOEOSF, referido ao cálculo da regra de gasto, establece que “Cando se
aproben cambios normativos que supoñan aumentos permanentes na recadación o nivel de gasto computable resultante da aplicación da regra nos anos nos que se produzan os aumentos de recadación
poderá aumentar na contía equivalente.
Cando se aproben cambios normativos que supoñan diminucións permanentes na recadación, o nivel de
gasto computable resultante da aplicación da regra nos anos nos que se produzan as diminucións de recadación deberá diminuírse na contía equivalente.”
Na elaboración do orzamento de 2022 xa se contemplou esta minoración dos ingresos e a compensación
vía subvención (sistema de cofinanciamento dos servizos sociais) sempre e cando se cumpran as condicións fixadas na normativa aplicable.

Atendendo ao importe estimado da merma de recadación, esta intervención entende que a medida afectará ao exercicio 2022 e seguintes; a medida non poñerá en perigo o cumprimento dos principios de esta bilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, sempre e cando, este importe quede compensado
mediante a súa inclusión no sistema de cofinanciamento de servizos sociais (DA 9ª da Lei 3/2008, de servizos sociais de Galicia). No caso de que esta compensación non se leve a cabo no exercicio 2022 obrigaría ao Concello a adoptar medidas de contención do gasto ou de incremento de ingresos para facer
fronte á merma da recadación prevista.
A adxunta á intervención
María Pardo”

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

CONCLUSIÓN:

(.......................)
Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación por unanimidade dos seus
membros adoptou os seguintes acordos:

Segundo. Expoñer o publico no taboleiro de edictos do Concello de Ames, BOP e
páxina web municipal o acordo provisional para que as persoas interesadas durante
trinta días hábiles podan examinar o expediente e formular reclamacións. De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo ata entón provisional, sen necesidade de novo acordo plenario.
O acordo definitivo e o texto integro da ordenanza modificada deberán publicarse no
BOP sen que entren en vigor ata que teña lugar dita publicación e transcorra o prazo
de 15 días dende a súa publicación no BOP tal e como esixe o artigo 70.2 en relación
co 65.2 da LRBRL.
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Primeiro. Aprobar inicialmente a modificación da ordenanza reguladora nº 5 do prezo
público polas escolas infantís municipais do Concello de Ames, así como o texto íntegro modificado que figura como anexo I deste acordo.
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Ao abeiro do establecido na DA Novena da Lei 3/2008 de servizos sociais de Galicia, este importe quedaría compensado mediante a súa inclusión no sistema de cofinanciamento de servizos sociais, polo que o
establecemento desta medida non xeraría un desequilibrio sempre e cando se cumpran as condicións
para que esta compensación económica sexa aplicable, xa que o prezo esixido nas escolas do Concello
de Ames é o mesmo que o fixado para as escolas infantís da Xunta de Galicia.
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Na execución trimestral do orzamento correspondente ao 1º trimestre de 2022 emitira ao Ministerio a través da oficina virtual de coordinación financeiras das entidades locais despréndese que se dará cumprimento a este principio a 31 de decembro de 2022.

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO
DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE AMES
Artigo 1. Obxecto.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133 e 142 da Constitución Española e artigo
106 da Lei 7/85 reguladoras das bases do Réxime Local e artigos 41 a 44 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, o Concello de Ames aproba o prezo polo servizo das Escolas Infantís (0-3)
dependentes do Concello de Ames, que se rexerá pola presente ordenanza, así como pola
citada normativa, e demais que resulte de aplicación.
Artigo 2. Suxeitos obrigados.
Están obrigados ao pagamento das cantidades que se establecen como prezo as/os nais/pais
dos nenos e das nenas en situación de alta nos centros sinalados no artigo anterior, no seu
defecto, os/as familiares ou titores/as legais a quen corresponda o exercicio da patria
potestade.

O pagamento das cotas, sen prexuízo do establecido no artigo 5 desta Ordenanza, realizarase
mensualmente nos dez primeiros días naturais do mes a que correspondan. Nos casos en que
o ingreso no centro se produza con posterioridade ao día primeiro do mes, a cota
correspondente ao dito mes ingresarase nos dez días naturais seguintes á data de ingreso.
No caso de utilizar o servizo de comedor por días soltos, realizarase o pagamento deste
servizo xunto coa cota do mes seguinte.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Artigo 3. Pagamento.

Salvo o disposto no artigo 5 desta Ordenanza, a falta de asistencia da nena ou do neno ao
centro non supón redución nin exención da cota mentres non se formalice a baixa
correspondente.
A falta de pagamento de dúas mensualidades consecutivas ou tres alternas, sen prexuízo da
súa esixencia polo procedemento administrativo de constrinximento, orixinará a perda do
dereito á praza.

Para a determinación do importe mensual que van pagar as persoas obrigadas ao pagamento
dos prezos públicos determinados no anexo desta Ordenanza, teranse en conta as
especificacións recollidas no dito anexo. Para os efectos da aplicación do anexo, a renda per
cápita mensual da unidade familiar computarase segundo as seguintes regras:


Entenderase por unidade familiar a formada polos cónxuxes non separados legalmente e:
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Artigo 4. Regras e definicións para a determinación do importe que se vai pagar.
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ANEXO I
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Terceiro. Facultar o alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.

Os/as fillos/as menores, con excepción dos que, con consentimento dos/as pais/nais, vivan
independentes destes/as.

Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos discapacitados cun grao de discapacidade superior
ao 33 por cento.


A determinación dos membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación existente
no 31 de decembro do ano a que se refiran os datos económicos a que se refiren as seguintes
regras.
Tomarase o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que será o resultado da agregación das rendas do exercicio anterior a aquel en que dea comezo o curso escolar, no cal se
pretenda que produza efectos, de cada un dos membros da unidade familiar, calculadas por
agregación da base impoñible xeral coa base impoñible do aforro, calculadas segundo os criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas físicas.


O importe dos ingresos totais da unidade familiar será acreditado, mediante a presentación das
copias certificadas pola Administración tributaria das declaracións do IRPF ou a certificación de
ingresos das persoas que non presentasen as declaracións do IRPF.
A documentación anterior poderá ser substituída pola correspondente autorización á
Administración con competencia en materia de escolas infantís 0-3 para obter os datos
necesarios para determinar os ingresos totais para estes efectos a través da correspondente
administración tributaria.
O importe anterior dividirase polo número de membros computables da unidade familiar.
No caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o número real de membros que
compoñen a unidade familiar. Entenderase por familia monoparental a unidade familiar a que
se refire a letra a) cando formase parte dela un único proxenitor ou proxenitora que non conviva
con outra persoa con que manteña unha relación análoga á conxugal e sempre que o outro
proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento.
A renda per cápita mensual será o resultado de dividir o importe anterior por doce.
Artigo 5. Suspensión temporal da cota.
Os suxeitos obrigados a que fai referencia o artigo 2 non terán a obriga de aboar a cota
correspondente á atención educativa e ao servizo de comedor (mensual) durante os seguintes
períodos:


POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde



O mes de vacacións anual da/o nena/o. En aqueles casos en que as vacacións sexan
desfrutadas por quincenas o desconto farase efectivo cando se teña desfrutado a segunda
quincena.


Cando por calquera motivo distinto ao período de vacacións anuais o centro permaneza
pechado por un período superior a quince días naturais.


En ambos os dous casos a suspensión realizarase de oficio.

Os suxeitos obrigados a que fai referencia o artigo 2 non terán a obriga de aboar a cota
correspondente ao servizo de comedor no seguinte suposto:


a) Cando por causa debidamente xustificada a/o nena/o deixe de asistir temporalmente ao
centro. Neste caso, a suspensión da cota terá lugar desde o primeiro día do mes natural
seguinte á data de inasistencia ao centro e durará ata o día primeiro do mes natural en que
teña lugar a reincorporación da/o nena/o ao centro.
Non obstante, se a reincorporación se produce con posterioridade ao día 15 do mes, a cota do
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Os/as fillos/as maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade
prorrogada ou rehabilitada.
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Nos casos de suspensión temporal da cota correspondente ao servizo de comedor, o
pagamento correspondente ao mes de reincorporación realizarase no prazo dos dez días
naturais seguintes á data de reincorporación. Así mesmo, nos casos en que o órgano
competente do Concello acorde a non procedencia da suspensión solicitada, o suxeito obrigado
deberá ingresar as cotas atrasadas no prazo dos dez días naturais seguintes á notificación da
resolución denegatoria.
Disposición derradeira primeira.
Autorízase á Alcaldía para ditar as normas que sexan necesarias para o desenvolvemento e a
aplicación desta Ordenanza.
Disposición derrogatoria única.
Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto nesta
Ordenanza.

A presente ordenanza reguladora entrará en vigor unha vez que publicada no Boletín Oficial da
Provincia, nos termos indicados no artigo 65.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, Reguladora das Bases
do Réxime Local, e manterase en vigor mentres non se acorde a súa derrogación ou
modificación expresa.
ANEXO 1. Tarifas.
1) Prezo da atención educativa.- O prezo pola atención educativa en xornada completa nas escolas infantís 0-3 dependentes do Concello de Ames fíxase en 160 € mensuais.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Disposición final.

Segundo a renda per cápita mensual da unidade familiar, sobre este prezo aplicaranse as
seguintes reducións:
Rendas inferiores ao trinta por cento do IPREM. Prezo da praza: con servizo de comedor
0€; sen servizo de comedor 0€.


Rendas comprendidas entre o 30 e inferiores ao 50 por cento do IPREM. Prezo da praza:
con servizo de comedor 16,50€; sen servizo de comedor 0€.
Rendas comprendidas entre o 50 e inferiores ao 75 por cento do IPREM. Prezo da praza:
con servizo de comedor 49,50€; sen servizo de comedor 33€.


Rendas comprendidas entre o 75 e inferiores ao 100 por cento do IPREM. Prezo da praza:
con servizo de comedor 91€; sen servizo de comedor 66€.
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A solicitude de suspensión da cota correspondente a este servizo, xunto coa acreditación
documental da circunstancia que a motiva, deberá presentarse ante o Concello, que resolverá
sobre a procedencia da exención.
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comedor correspondente ao dito mes reducirase nun 50 por cento.

Rendas comprendidas entre o 100 e inferiores ao 125 por cento do IPREM. Prezo da praza:
con servizo de comedor 141€; sen servizo de comedor 106€.

Rendas comprendidas entre o 150 e inferiores ao 200 por cento do IPREM. Prezo da praza:
con servizo de comedor 199€; sen servizo de comedor 139€.


Rendas superiores ao 200 por cento do IPREM. Prezo da praza: con servizo de comedor
230€; sen servizo de comedor 160€.


2) Prezo dos servizos complementarios:
a) Servizo de comedor: fíxase un importe de 70 euros mensuais. Para o caso dos/as nenos/as
que non empreguen habitualmente o servizo e que desexen utilizalo algún día con carácter solto aboarán a contía de 4 euros por día. O prezo de comedor por días soltos non estará suxeito
a ningunha redución.
b) Horario ampliado: o prezo mensual de cada hora solta en que se incremente o horario normal será de 20 euros. O prezo da hora extraordinaria non estará suxeito a ningunha redución.
c) Servizo de merenda: fíxase en 1 euro por día.
3) Descontos:
A) Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o prezo que resulte de aplicar o disposto no punto anterior, aplicaranse os seguintes descontos que non son acumulables entre si:

b) Nenos/as pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20 por cento.
c) Cando asistan ao mesmo centro varios irmáns, o segundo e sucesivos terán un desconto
dun 20 por cento.
d) Bonificación do 100% de cota de atención educativa para os/as fillos/as da unidade familiar,
a partir do comenzo do curso escolar 2022/2023.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

a) Nenos/as pertencentes a familias numerosas, desconto dun 20 por cento.

Entenderase por familia numerosa aquela que reúna as condicións que determina a Lei
40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.

B) Cando por circunstancias sobrevidas (solicitude fóra de prazo, traslado de residencia, etc.),
o/a neno/a ingrese no centro con posterioridade ao día 15 do mes, a cota que corresponda pagar polo dito mes terá un desconto do 50 por cento.
Contías máximas aplicables a centros de atención á primeira infancia:
ATENCIÓN
EDUCATIVA
RENDA PER

COTA

CUSTO SERVIZO COMEDOR
CUSTO

FAMILIA
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FAMILIA
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Para a aplicación dos descontos teranse en conta as circunstancias concorrentes no momento
de presentación da solicitude de praza na escola infantil 0-3, que deberán ser previamente
xustificadas documentalmente de non coincidir coas circunstancias na data da devindicación da
declaración do IRPF.
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Rendas comprendidas entre o 125 e inferiores ao 150 por cento do IPREM. Prezo da praza:
con servizo de comedor 176€; sen servizo de comedor 126€.
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NUMEROSA

MONOPARENTAL

IRMÁN

Inferior ao 30% do
IPREM

EXENTO

EXENTO

EXENTO

EXENTO

EXENTO

Entre o 30% do
IPREM e inferiores
ao 50% do IPREM

EXENTO

16,50

13,20

13,20

13,20

Entre o 50% do
IPREM e inferiores
ao 75% do IPREM

EXENTO

16,50

13,20

13,20

13,20

Entre o 75% do
IPREM e inferiores
ao 100% do IPREM

EXENTO

25,00

20,00

20,00

20,00

Entre o 100% do
IPREM e inferiores
ao 125% do IPREM

EXENTO

35,00

28,00

28,00

28,00

Entre o 125% do
IPREM e inferiores
ao 150% do IPREM

EXENTO

50,00

40,00

40,00

40,00

Entre o 150% do
IPREM e o 200%
do IPREM

EXENTO

60,00

48,00

48,00

48,00

Superiores
ao
200% do IPREM

EXENTO

70,00

56,00

56,00

56,00

ANEXO 2
Baremo de aplicación ás solicitudes de admisión nas Escolas Infantís Municipais do Concello
de Ames.

Por cada membro da unidade familiar

2 ptos.

Por cada persoa que, non formando parte da unidade familiar, estea a cargo desta

1 ptos.

No caso de que o/a neno/a para o que se solicita praza nacese nun parto múltiple

1 ptos.

Por cada membro da unidade familiar, afectado por minusvalidez física, psíquica
ou sensorial, enfermidade que requira internamento periódico, alcoholismo ou
drogodependencia

2 ptos.

Pola condición de familia monoparental

3 ptos.

Pola ausencia do fogar familiar de ambos os dous membros parenterais

6 ptos.
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1. Situación socio- familiar.
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MENSUAL
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ATENCIÓN
EDUCATIVA

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

CÁPITA MENSUAL

Pola condición de familia numerosa

3 ptos.

Calquera circunstancia familiar grave debidamente acreditada

3 ptos.

2. Situación laboral e familiar
2.1. Situación laboral de ocupación:
Pai

4 ptos.

Nai

4 ptos.

2.2. Situación laboral de desemprego:
Pai

2 ptos.

Nai

2 ptos.

* No caso de familias monoparentais, adxudicaráselles a puntuación do epígrafe
correspondente multiplicada por dous.
3. Situación económica:

+ 4 ptos.

Entre 25% e o 50% do IPREM:

+ 3 ptos.

Entre 50% e o 75% do IPREM:

+ 2 ptos.

Entre 75% e o 100% do IPREM:

+ 1 ptos.

Entre 100% e o 125% do IPREM:

- 1 ptos.

Entre 125% e o 150% do IPREM:

- 2 ptos.

Entre 150% e o 200% do IPREM:

- 3 ptos.

Igual ou superior ao 200% do IPREM:

- 4 ptos.

En caso de obter igual puntuación, daráselle prioridade á renda per cápita máis baixa.

PUNTO OITAVO. ALTERACIÓN DA CUALIFICACIÓN XURÍDICA DUNHA
SUPERFICIE DE TERREO DE 327 METROS CADRADOS NO CEMITERIO
PARROQUIAL DE BIDUÍDO (AMES).
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Inferior ao 25% do IPREM:

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

RPC mensual da unidade familiar, referida ao indicador público de renda de efectos múltiples
(IPREM) vixente:
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Por irmán/á-áns/ás con praza renovada no centro

“INFORME DE SECRETARÍA

Expediente: 2582/2022.
En relación co expediente de desafectación do dominio público de 327 metros cadrados no cemiterio
parroquial de Biduido, emítese o seguinte informe-proposta de acordo, de conformidade co establecido no
artigo 175 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
organización, funcionamento e réxime Xurídico das entidades locais
INFORME:
RÉXIME XURÍDICO:
- Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens das entidades locais (RBEL).
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF).

- Lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das bases do réxime local (LRBRL).
- Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia (LALGA)
- Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

- Lei 39/2015, do 1 de outubro,, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas
(LPACAP).

- Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno (LTAIBG)
ANTECEDENTES
21.04.2022. Providencia da Alcaldía pola que se solicita informe desta secretaría sobre o procedemento a
seguir para desafectar do dominio público unha superficie de terreo de 327 m 2 que actualmente están
ocupados pola ampliación do cemiterio parroquial de Biduido.
22.04.2022. Informe de procedemento da Secretaría.
22.04.2022. Providencia da Alcaldía pola que se solicita aos servizos técnicos de urbanismo que emitan
informe relativo a oportunidade e/ou necesidade da dita desafectación.
27.04.2022. Informe da arquitecta municipal que di:
“ANTECEDENTES
En relación co expediente de desafectación dun trozo de 327 metros cadrados, actualmente ocupados
pola ampliación do cemiterio parroquial de Biduido, mediante providencia da alcaldía de data 21.04.2022
solicitouse que pola secretaría municipal se emitira informe relativo ao procedemento e a lexislación apli-
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C.I.F.: P – 1500200 – I

ASUNTO: Alteración da cualificación xurídica dunha superficie de terreo de 327 metros cadrados
no cemiterio parroquial de Biduído.
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Figura no expediente informe proposta da Secretaría municipal do tenor literal
seguinte:
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Expediente GD: 2582/2022

O alcalde remite providencia, visto o contido do informe da secretaría municipal, que solicita dos servizos
técnicos municipais se emita informe concluínte sobre a oportunidade e/ou necesidade da desafectación
dos 327 metros cadrados ocupados pola ampliación do cemiterio parroquial de Biduido.
Ao respecto, redacto o seguinte,
INFORME
Con ocasión da tramitación dos expedientes seguintes:
- Consolidación do noiro do talude existente entre a estrada da Deputación e a traseira dos nichos do Cemiterio de Biduído que se atopaba en risco de derrube polo Arcebispado de Santiago de Compostela, obxecto da licencia de obra outorgada en Xunta de Goberno Local de data 21 de maio de 2.018
- Solicitude de legalización para regularización de funcionamento do propio Cemiterio de Biduído, que require de obras de adaptación para cumprimento da normativa sectorial vixente en materia de Policía Mortuoria.

Pola medición xeoreferenciada recente aportada ao expediente reflectida na Validación Gráfica Alternativa de CSV FE1AAEK873F3Z5DB, a ampliación do Cemiterio de Biduído ocupou de facto unha superficie
de 1.327 metros cadrados en lugar dos 1000m² previstos de equipamento que foran obxecto da transacción tramitada no ano 1.993, de xeito que engade unha franxa de 327m² de terreo ao sur que constitúe
conxuntamente a parcela catastral núm. 2936147NH3423N0000JF.
Constan enterramentos efectuados na ampliación do Cemiterio de Biduído, que concentrados en nichos
que se emprazan maiormente sobre a referida franxa de 327m² ao norte da parcela de equipamento de
Mimosas, sobre espazos destinados a zona verde pública, e polo tanto, bens de dominio público.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

E da documentación técnica aportada en representación do Arcebispado de Santiago aos efectos se extrae que; os nichos executados para ampliación do Cemiterio de Biduído, exceden na súa ocupación real
da superficie de 1.000m2 de solo para equipamentos do plan parcial das Mimosas (04.10.1985) e que
fora obxecto de transmisión polo concello de Ames á Igrexa Católica segundo a escritura pública de
12.11.1993 que consta no expediente.

A referida parcela de equipamento xeral foi obxecto de aceptación polo pleno do concello de Ames en sesión de data 25.10.1990, segundo queda documentado no expediente, e obxecto de posterior transmisión
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TRAMO DO PLANO E LENDA DO PLANO DE ZONIFICACION DO PLAN PARCIAL DAS MIMOSAS
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“TERCEIRO. Polos Servizos Técnicos Municipais emitirase informe sobre a oportunidade e/ou necesidade segundo a lexislación vixente da desafectación do ben. Recibido o informe dos Servizos Técnicos Municipais e emitido informe-proposta de Secretaría, por acordo do Pleno, aprobarase inicialmente a desafectación dos 327 metros cadrados ocupados pola ampliación do cemiterio cambiando a súa cualificación
de ben de dominio público a ben patrimonial, co voto favorable da maioría absoluta do número legal de
membros da Corporación......”

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
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cable. Unha vez emitido o correspondente informe pola secretaría municipal no mesmo indicase, entre
outras cuestións, o seguinte:

TRAMO DO PLANO E LENDA DO PLANO DE CLASIFICACIÓN DO SOLO DO VIXENTE PXOM

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL DO PERÍMETRO E-R-C
14.-O cemiterio vello
(2936114NH3423N0001OG)
15.- A Igrexa catalogada AR08
(2936115NH3423N0001KG)
16.- Arboreda de acceso e
cruceiro.
(2936116NH3423N0001RG)

(2936117NH3423N0001DG).
47.- A ampliación do cemiterio
(2936147NH3423N0000JF)

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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17.- Parte pechada e non
edificada da parcela da rectoral

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC262EFEC03E7F2E24FBA

O Plan Xeral de Ordenación Municipal vixente (BOP 02.08.2002), tramitado con posterioridade ao plan
parcial das Mimosas, recualifica o referido tramo de zona verde do plan parcial das Mimosas que incorpora ao perímetro sinalado coma E-R-C (Equipamento, Relixioso, Cemiterio) e coma zona libre pública EL a
zona leste da V do plan parcial de Mimosas polo que o planeamento non impide a desafectación proposta.
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Compre a legalización da ampliación do Cemiterio de Biduído, que resulta inviable coa configuración da
propiedade actual e os nichos executados e ocupados.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

á Igrexa Católica na citada escritura pública de 12.11.1993, polo que non se recolle no inventario de bens
vixente, redactado no 1.996.

PRIMEIRA. A desafectación de bens de dominio público trátase dun acto legal ou administrativo que determina a incorporación dun ben demanial ao réxime xurídico privado patrimonial (con posibilidade de
tráfico xurídico) detraéndoo de esta forma do seu réxime exorbitante baseado nos principios de inembargabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade.
O obxecto do expediente de desafectación é a transformación da natureza demanial de 327 m 2 para convertelos en ben patrimonial e, chegado o caso, cederllos ao Arcebispado; a finalidade última é regularizar
o feito de a parcela xa é forma parte integrante do cemiterio parroquial de Biduído.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E XURÍDICAS

SEGUNDA. Ao expediente resúltalle de aplicación o disposto no artigo 8.1 do RBEL que establece que a
alteración da cualificación xurídica dos bens require expediente no que se acredite a súa oportunidade e
legalidade.
Acredítase a oportunidade e oportunidade da través da circunstancia obxectiva da que parte a decisión
administrativa de proceder á desafectación que é que o terreo a desafectar forma parte xa do cemiterio
parroquial de Biduído.

TERCEIRA. O informe técnico emitido con data 27.04.2022 conclúe que a vista da documentación e
circunstancias que constan no expediente, infórmase favorablemente a desafectación do dominio público
da franxa de superficie 327m² reflectida na Validación Gráfica Alternativa de CSV FE1AAEK873F3Z5DB
coma parcela 6 das fincas presentadas, e contida na parcela catastral núm. 2936147NH3423N0000JF ao
sur, que se corresponde co levantamento asinado polo enxeñeiro técnico agrícola o 10.03.2022 coma
finca segregada de superficie 327m² e cuxo plano 3 se incorpora a este informe coa trascrición do informe
da arquitecta municipal.
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A legalidade da alteración ven determinada pola adecuación ao cumprimento da legalidade vixente.
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Polo tanto, considerando o conxunto de circunstancias relacionado, informo favorablemente a
desafectación do dominio público da franxa de superficie 327m² reflectida na Validación Gráfica
Alternativa de CSV FE1AAEK873F3Z5DB coma parcela 6 das fincas presentadas, e contida na parcela
catastral núm. 2936147NH3423N0000JF ao sur, que se corresponde co levantamento asinado polo
enxeñeiro técnico agrícola o 10.03.2022 coma finca segregada de superficie 327m² e cuxo plano 3
incorporo a continuación.
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Solo público sen numeración
catastral

Así mesmo, durante o trámite de información pública cómpre ter presente o disposto na Lei 19/2013 de
transparencia no que a publicidade activa da información de relevancia xurídica respecta (artigos 5 e 7 da
LTAIBG).
QUINTA. A incorporación como bens patrimoniais de bens desafectados do uso ou servizo público non se
entenderá efectuada ata a recepción formal aprobada polo Pleno. En tanto non teña lugar tal requisito formal, seguirán os bens tendo o carácter de dominio público, todo elo de conformidade co previsto no artigo
8.3 do RB.
Así mesmo, unha vez realizado o deslinde, procederase á depuración rexistral da parcela.
A vista dos antecedentes e consideracións legais anteriormente expostos, e visto o informe favorable da
arquitecta municipal, en base ao artigo 175 do ROF, formulase a seguinte
PROPOSTA DE ACORDO:

SEGUNDO. Someter o expediente a información pública polo prazo de un mes no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na sede electrónica ou paxina web municipal, e practicar as notificacións correspondentes aos que figuren como interesados no procedemento.
O inicio do cómputo do prazo do mes será dende o día seguinte ao da publicación do correspondente
anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
TERCEIRO. No caso de non realizarse alegacións durante o trámite de información pública a o acordo
inicialmente adoptado considerarase elevado automaticamente a definitivo.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente co quórum da maioría absoluta do número legal de membros a desafectación do dominio público da franxa de superficie 327m² reflectida na Validación Gráfica Alternativa de
CSV FE1AAEK873F3Z5DB coma parcela 6 das fincas presentadas, e contida na parcela catastral núm.
2936147NH3423N0000JF ao sur, que se corresponde co levantamento asinado polo enxeñeiro técnico
agrícola o 10.03.2022 coma finca segregada de superficie 327m², realizada polo enxeñeiro técnico
agrícola Cándido Rodríguez Giráldez.

CUARTO. Facultar ao señor alcalde para cantas cuestións de trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado.
Ames, na data da sinatura dixital
Dalmiro Núñez Méndez, secretario acumulado (Resolución da DXAL do 08.03.2022)”

(.......................)

Primeiro. Aprobar inicialmente a desafectación do dominio público da franxa de superficie de 327m² reflectida na Validación Gráfica Alternativa de CSV FE1AAEK873F3Z5DB coma parcela 6 das fincas presentadas, e contida na parcela catastral
núm. 2936147NH3423N0000JF ao sur, que se corresponde co levantamento asinado

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación por unanimidade dos seus
membros adoptou os seguintes acordos:
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O artigo 22.2 da LRBRL establece que corresponde ao pleno a alteración da modificación xurídica dos
bens de dominio público; o artigo 47.2.n) da mesma norma esixe maioría absoluta do número legal de
membro da Corporación.
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CUARTA. O artigo 8.2 do mesmo regulamento sinala que o expediente someterase á información pública
durante 1 mes, e que o acordo plenario deberá ser adoptado co voto favorable da maioría absoluta do
número legal de membros da corporación.

Terceiro. No caso de non realizarse alegacións durante o trámite de información pública o acordo inicialmente adoptado considerarase elevado automaticamente a definitivo.
Cuarto. Facultar o alcalde do Concello de Ames para cantas cuestións de trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado.
PUNTO NOVENO. UNDÉCIMA MODIFICACIÓN PUNTUAL DA RELACIÓN DE
POSTOS DE TRABALLO (RPT) DO CONCELLO DE AMES.
Expediente GD: 4706/2022
Figura no expediente informe conxunto de Secretaría e Intervención municipal do tenor
literal seguinte:
“INFORME CONXUNTO DE SECRETARÍA E INTERVENCIÓN
Undécima modificación puntual da relación de postos de traballo (RPT) do Concello de Ames.
Expediente GD 4706/2022

1. No Boletín Oficial da Provincia núm. 26, do 1 febreiro de 2007, publicase á Relación de Postos de Tra ballo (RPT) do Concello de Ames, aprobada definitivamente polo Pleno do Concello de Ames o 13 de xaneiro de 2007.
2. A dita RPT experimenta un total de 10 modificacións ata o momento actual, sendo a ultima aprobada
en sesión do 27.05.2021, publicado o texto modificado no BOP nº 134, de 19 de xullo de 2021
3. O concelleiro de persoal formula proposta para a undécima modificación puntual da relación de postos
de traballo (RPT) do Concello de Ames.
4. O contido desta 11ª modificación ven recollido na proposta do concelleiro de data 11.05.2021 e na proposta técnica de Santos Lorenzo Lorenzo do 11.05.2021.
5. Consta no expediente informe favorable da técnica municipal de Secretaría.
6. Consta no expediente aprobación en Mesa Xeral de Negociación (13.05.2022)
7. Mediante Providencia da Alcaldía solicitase informe de Secretaría e Intervención municipal.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Antecedentes

Texto Refundido da Lei de Estatuto Básico do Empregado Público, aprobada por Real Decreto Lexislativo
5/2015 de 30 de outubro (TRLEBEP).
Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia (LEPG).
Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. (LRBRL).
Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, aprobado polo Real decreto
lexislativo 781/1986 de 18 de novembro (TRRL).
Lei 29/1988 de 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa (LRXCA).
Lei 22/2021 do 28 de decembro, de orzamentos xerais do estado 2022 (LPXE 2022).
Consideracións xurídicas
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Normativa aplicable
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Segundo. Someter o expediente a información pública polo prazo de un mes no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e na sede electrónica ou paxina web municipal, e
practicar as notificacións correspondentes aos que figuren como interesados no procedemento.

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
01/07/2022
DCAF08587B6280B37A145073275F726E60DDB4CA
01/07/2022
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

polo enxeñeiro técnico agrícola o 10.03.2022 coma finca segregada de superficie
327m², realizada polo enxeñeiro técnico agrícola Cándido Rodríguez Giráldez.

O Concello de Ames dispón de Relación de Postos de Traballo (RPT) aprobada definitivamente polo Pleno do concello o 13.01.2007 e publicada no BOP núm. 26, do 01.02.2007 O carácter dinámico da RPT
motivou, ata este momento, dez modificacións puntuais. A ultima modificación (10ª) tivo lugar por acordo
plenario do 27.05.2021.
Debemos recordar que a RPT “é o instrumento técnico ao servizo da Administración Pública para a organización efectiva dos seus recursos humanos no uso que poida facer da súa autonomía e autogoberno,
debendo adaptala ás necesidades que lle esixe a prestación efectiva dos seus servizos públicos, aquela
ten que responder a necesidades non só actuais senón reais da propia Corporación. Este proceso adaptativo esixe a posible modificación pola Corporación Local da RPT cando non responda as esixencias que
lle impón o deber dunha prestación eficiente dos servizos públicos, debendo converterse nun instrumento
dinámico (STS de 5 de febreiro de 2014; EDJ 2014/31816) e non estático ou pétreo; dinamismo e adaptación que se achan amparadas polo arco da garantía constitucional da autonomía local”.
Segundo. Motivación da undécima modificación puntual da RPT.

1.Creación, dentro do departamento de Policía Local, dun novo posto de oficial (código 04.00.22) derivado da amortización dun posto de policía local (código 04.00.22) actualmente vacante por xubilación. A
cobertura se reservaría a promoción interna polo que non suporía aumento de efectivos aínda que sí de
gasto, dado que existiría un novo oficial de policía local.
Neste caso a creación do posto indicado implica a amortización dun posto de axente de policía local que
na actualidade se atopa vacante por xubilación da persoa que o ocupaba. Esta creación supón un incremento de gasto que ascendería a 3.636,54 euros. Podemos entender que o incremento non supón o incumprimento dos límites establecidos pola Lei de Orzamentos do Estado para 2022, en términos homoxéneos.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

O contido desta 11ª modificación puntual da RPT é, segundo a proposta do concelleiro de persoal, a seguinte:

Respecto aos incrementos retributivos dos empregados públicos, existe unha consolidada doutrina
xurisprudencial do Tribunal Constitucional, que comeza ca sentenza número 63/1986, na que se recolle
que os incrementos retributivos das Administracións Públicas deben axustarse ao establecido na
correspondente LPXE para cada ano, engadindo que o carácter básicos dos preceptos nos que se
establece esta limitación retributiva teñen amparo no artigo 149.1.13 da Constitución Española. Os límites
indicados foron interpretados como “ unha medida económica xeral de carácter orzamentario dirixida a
conter a expansión relativa a un dos compoñentes esencias do gasto público (STC 24/2002).

O termo homoxeneidade debe ser entendido como elemento comparativo entre as cantidades
consolidadas no capítulo I do orzamento do exercicio anterior, e as previstas no novo orzamento,
comparadas nos mesmos termos (mesma antigüidade e número de efectivos).
Polo tanto, os créditos destinados ás retribucións do persoal ao servizo dunha administración concreta,
non poderán experimentar un incremento superior ao 2 % respecto dos vixentes a 31 de decembro de
2021, sempre que sexa igual o número de empregados, é dicir, que non se incorpore novo persoal salvo
nos casos permitidos, e que as retribucións en concepto de antigüidade non deban sufrir un aumento
salvo os que sexan consecuencia do perfeccionamento de trienios.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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Cabe determinar si o incremento retributivo ao interpretarse en termos de homoxeneidade, non debe
considerarse incremento como tal, todo elo de acordo coa Lei de Orzamentos Xerais do Estado.
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O artigo 74 do TRLEBEP, establece que as Administracións Públicas estruturarán a súa organización a
través de relacións de postos de traballo ou outros instrumentos organizativos similares que comprenderán, polo menos, a denominación dos postos, os grupos de clasificación profesional, os corpos ou escalas, no seu caso, a que estean adscritos, os sistemas de provisión e as retribucións complementarias.
Ditos instrumentos serán públicos.
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Primeiro. Definición da Relación de Postos de Traballo (RPT) e carácter dinámico das mesmas.

SEGUNDO: (...) analízase si pode ou non superarse o límite do 2,1%, como consecuencia dun aumento
de persoal, a solución neste caso é afirmativa, pois como sostén a recorrente a referencia da Lei de
Presuposto Xerais do estado á homoxeneidade de efectivos así parece indicalo, pero é que ademais
podería producirse o caso absurdo de que diminuíndo o persoal puidésese aumentar as retribución do
persoal máis aló do límite establecido.
Polo tanto entendemos que o incremento indicado non supón incremento retributivo en términos homoxéneos de acordo co previsto na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2022.

Neste caso o posto de oficial debería ser obxecto de inclusión na oferta de emprego público de 2022, seguindo os sistemas de provisión aos que fai referencia a Lei 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de
policías locais de Galician; o artigo 34 establece que as vacantes de oficial unicamente poderían ser obxecto de cobertura mediante mobilidade administrativa ou, como neste caso se pretende, mediante promoción interna.
A creación deste novo posto de oficial, si se realiza por promoción interna, ten a posibilidade legal da súa
ocupación efectiva e definitiva con independencia de que se dispoña, ou non, de taxa de reposición de
efectivos, dado que a promoción interna non consume taxa de reposición.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Por outra banda creación de postos sempre debe ir acompañada da posibilidade da súa cobertura en propiedade, co fin de non incrementar a temporalidade no emprego público.

Por outra banda ao reservarse a promoción interna favorecería a carreira administrativa dando cumprimento ao disposto no artigo 14 TRLEBEP.
Si ben neste caso debemos ter en conta que se produciría unha vacante nas prazas de axente de policía
local, que deberían ser obxecto de inclusión na oferta de emprego público correspondente para que non
se producise unha merma de efectivos no servizo.

2. Incorporación á RPT, polo seu carácter estrutural de 1 posto de técnico/a do Ciclo Integral da Auga
(código 10.00.02) adscrito ao Departamento de Infraestruturas, Obras e Servizos Básicos e 2 postos técnicos/as de medios de inserción laboral (códigos 11.01.04 e 11.01.05), adscritos ao servizo de promoción
económica e ao Departamento de Promoción económica, turismo e medioambiente.
Neste caso a incorporación a RPT ten consecuencia na consideración dos postos como estruturais, tras a
entrada en vigor da Lei 20/2021 do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego publico.
Esta lei autoriza un terceiro proceso de estabilización de emprego público, adicional aos que regularon os
artigos 19.Un.6 da Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 e
19.Un.9 da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, que incluirá as
prazas de natureza estrutural que, estean ou non dentro das relacións de postos de traballo, persoais ou
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Polo tanto entendemos que a modificación proposta atópase suficientemente motivada, axustándose á
normativa en vigor.
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"PRIMEIRO.-(...) Esta Sala analizou o alcance do artigo 18, apartado dous, da Lei 65/1997 na sentenza
de 15 de setembro do presente ano na que se di no seu fundamento xurídico primeiro que para o correcto
entendemento da cuestión suscitada é preciso traer o tenor literal do precepto citado que dispón (...) é
evidente que non nos atopamos ante un límite infranqueable, e a propia norma transcrita establece
excepcións xa que dispón que o incremento ten que medirse en termos de homoxeneidade para os dous
períodos de comparación, tanto no que respecta a efectivos de persoal como antigüidade no mesmo.
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En realidade a norma parece determinar que non se trata de que o capítulo I de gastos de persoal non
aumente, o que permitiría aumentar as retribucións soamente amortizando prazas existentes, senón que
debe compararse as retribucións globais do persoal que efectivamente prestaba servizos s 31 de
decembro do exercicio anterior, e o que presta ou prestará servizos no novo exercicio, de tal maneira que
se o número de empregados é o mesmo a masa global retributiva non pode aumentar máis da
porcentaxe indicada pola Lei de Presupostos Xerais do Estado, todo elo sen prexuízo das adaptacións en
función da antigüidade e das excepcións permitidas.
A referida masa global retributiva, soamente poderá aumentar, por tanto, de producise un aumento de
persoal dentro dos límites de incorporación de persoal permitidos na Lei de Orzamentos Xerais do
Estado, como consecuencia do deveño de trienios ou complemento de antigüidade, pola readaptación ou
creación de postos de traballo nos casos excepcionais permitidos.
Neste sentido, a Sentenza do Tribunal Supremo (Sala do Contencioso-Administrativo, Sección 7ª) de 18
de febreiro de 2008 afirma no seu Fundamento Xurídico 1º que para determinar se se vulneraron ou non
os límites establecidos para os orzamentos das Administracións Publicas polas leis orzamentarias debe
facerse atendendo a criterios de homoxeneidade, foi sustentada por esta Sala en sentenzas como a de
13 de outubro de 2005, onde se di o seguinte:

A Resolución da Secretaria de Estado de Función Pública sobre as orientacións para a posta en marcha
dos procesos de estabilización derivados da Lei 20/2021 establece que dentro das diferenzas na xestión
destes procesos en cada Administración, puidesen existir ámbitos nos que no tres anos anteriores ao 31
de decembro de 2020 existise persoal interino ou temporal que non ocupase posto con dotación referenciada, pero cuxa prestación de servizos respondese a necesidades estruturais e exista a dotación orzamentaria necesaria, tamén será computado a efectos deste proceso.
No momento do nomeamento débense asignar postos concretos, xa sexa utilizando vacantes preexistentes, xa sexa dado de alta novos postos. Iso sen prexuízo das adaptacións que precisen sectores específicos pola configuración dos seus instrumentos de ordenación, como no sector docente e sanitario.
Polo tanto cabe analizar se os postos a incluír na RPT cumpren as condicións indicadas:
En canto ao posto de técnico/a do Ciclo Integral da Auga (código 10.00.02):
Trátase dun posto que se ven ocupando mediante programa dende o ano 2017. O programa era o de estudo para viabilidade da municipalización do ciclo integral da auga e seguimento operativo e transitorio do
contrato vixente. O dito programa rematou o 10.04.2022.

Debemos ter en conta neste caso concreto que as funcións do posto están integradas dentro da actividade ordinaria e permanente do concello, con independencia de que o servizo poida ser obxecto de municipalización.
As funcións do posto van mais alá dun programa concreto con data de inicio e fin, na medida en que se
trata de servizos de prestación obrigatoria para o concello e que non responden a ningún programa concreto, facilmente identificable.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

As funcións do técnico do programa indicado, comprendía non soamente o estudo da viabilidade da municipalización do servizo senón tamén o seguimento operativo do contrato vixente de prestación dos servizos obrigatorios de abastecemento, saneamento e depuración de augas residuais e tamén a supervisión
da execución dun importante volume de obra publica vinculado o referido servizo.

Neste caso a pesar de que o servizo de abastecemento e saneamento, se presta por unha empresa concesionaria, o certo e que o concello precisa de persoal propio para o seguimento e control do mesmo,
tanto no que se refire ao control da empresa, como no que se refire a xestión dos usuarios/as do servizo (
liquidación de padróns, altas e baixas no servizo etc); a empresa que presta o servizo debe facelo sempre
sobre as directrices marcadas polo concello no marco do contrato vixente o que esixe un control polo concello para garantir que se cumpren de forma adecuada as prestación pactadas no contrato.
Por outra banda e a pesares dos pasos do concello de cara a municipalización do servizo o control e supervisión municipal seguirá sendo necesario, incluso máis de cara a posta en marcha do servizo en réxi me de prestación directa, polo que todos os argumentos esgrimidos poñen de manifesto o seu carácter
estrutural.
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Como a lei non nos define este carácter de permanencia, deberemos facelo nós para poder aplicalo na
práctica. O carácter permanente de determinadas funcións públicas debería obedecer a unha dobre permanencia. Por unha banda, a permanencia cualitativa: son funcións que sempre deberán ser realizadas
pola institución de modo directo. Doutra banda, a permanencia cuantitativa: son funcións que, aínda cando teñan oscilacións na súa carga de traballo ao longo do tempo, existe un umbral mínimo de carga de
traballo que persiste no tempo.
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A súa inclusión na oferta de emprego público que debe estar publicada antes do 1 de xuño de 2022 é
obrigatoria sempre e cando as prazas cumpran cos seguintes requisitos; que teñan natureza estrutural
con independencia de que se atopen ou non na RPT, que estean dotadas orzamentariamente, e estivesen ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente polo menos no tres anos anteriores a 31 de decembro de 2020.
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outra forma de organización de recursos humanos que estean contempladas nas distintas Administracións Públicas, e estando dotadas orzamentariamente estivesen ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente polo menos no tres anos anteriores a 31 de decembro de 2020.

Por outra banda e no que se refire o carácter ininterrompido da prestación, neste caso atopámonos que a
relación rematou o 10.04.2022. Si ben parece que sendo necesarias as funcións por estruturais non parece lóxico acudir a un novo programa tal e como se pretende, se non que debería procederse a súa regularización mediante creación e inclusión na RPT e inclusión tamén na oferta de emprego público por estabilización.
A Resolución da Secretaria de Estado de Función Pública sobre as orientacións para a posta en marcha
dos procesos de estabilización derivados da Lei 20/2021 establece en canto ao concepto de ocupación
ininterrompida que o obxectivo da reforma é evitar un uso abusivo das figuras de emprego temporal para
exercer funcións de carácter permanente e estrutural. Considerase que non supón unha interrupción exclusivamente aos efectos de estabilización, os períodos se tempo nos que a praza estivera vacante como
a consecuencia da necesidade de levar a cabo trámites administrativos correspondentes derivados do nomeamento e contratación de novo persoal interino ou laboral. Poderá considerarse que non existe interrupción se ha praza volve a ocuparse nun prazo non superior a 3 meses.
O perfil técnico que se recolle na modificación é un A2 co mesmo nivel retributivo que o técnico por pro grama polo que non existe incremento de gasto, estando dotada orzamentariamente a praza e incluída no
cadro de persoal do orzamento.
Así mesmo o sistema de valoración do posto adecúase aos criterios fixados na RPT.
3. Incorporar á RPT, polo seu carácter estrutural, 2 postos de técnico medio de Inserción Laboral (códigos
11.01.04. e 11.01.05) adscritos ao Servizo de Promoción Económica do Departamento de Promoción
Económica, Turismo e Medio Ambiente.

Os períodos de interrupción respondían ao tempo necesario para proceder a convocatoria de novos procesos de selección; dende o 2013 ata o 2017 os contratos formalizáronse na modalidade de obra ou servizo, mentres que dende 2018 os nomeamentos realizáronse baixo a figura de funcionarios por programa
denominando ao mesmo “desenvolvemento de acción de fomento do emprego, prospección de empresas
e dos programas integrados para o emprego subvencionados pola Consellería de Economía, Industria e
Emprego nos períodos 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, sempre e cando conte coa resolución da
concesión da subvención para os períodosindicados, con posibilidade de prórroga ata un máximo de
catro anos de concederse a subvenciónindicada para un novo período”.
Inicio
12/12/13
01/09/14
01/09/15
01/09/16
04/10/16
22/01/18
21/12/18
27/01/20

Fin
06/06/14
31/05/15
31/08/16
03/10/16
31/08/17
30/11/18
31/10/19
....

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Trátase de dous postos que se veñen prestando de forma temporal, primeiro mediante contratos temporais de obra ou servizo vinculados á subvención dos programas Integrados para o emprego.

A STS 10 de abril 2002, relativa ao contrato de obra ou servizo indicaba que “do carácter anual do plan
non pode deducirse a temporalidade da obra ou servizo que aquel subvenciona, pois se trata dunha concreción temporal que afecta exclusivamente ás subvencións, non aos servizos básicos que as mesmas financian”. De modo que “da existencia dunha subvención, non se deriva que a contratación deba ser necesariamente temporal”...”a admisión da aplicación desta modalidade contractual [contrato de obra ou
servizo] en tales supostos non é absoluta e está condicionada a que a actividade en si mesma non sexa
permanente ou non poida adquirir este carácter en virtude de condicionamentos derivados da súa propia
configuración como servizo público, entre eles, no seu caso, o financiamento cando esta opera como elemento determinante desa configuración”.
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En canto ao seu carácter estrutural si ben é certo que os contratos se atopan financiados por fondos da
Xunta de Galicia dentro dun programa denominado “Plan integrado de formación”, non é menos certo que
o carácter estrutural ou non da prestación non dependen exclusivamente do financiamento da prestación
ou servizo.
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Polo tanto, entendemos que concorre no caso concreto o carácter estrutural do posto.
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As tarefas son de carácter permanente é dicir son funcións que se atopan dentro do ámbito do legalmente
obrigatorio e socialmente necesario. Son funcións enmarcadas na lexislación vixente (art. 26 LRBRL)
como servizos de prestación obrigatoria.

O certo e que o concello ven desenvolvendo estas políticas de emprego de forma ininterrompida dende o
ano 2013. A Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei
27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local, establece que
os concellos poderán seguir prestando servixos que aínda que non sexan propios ou atribuídos por
delegación xa estivesen establecidos.
Artigo 3. Competencias das entidades locais distintas das propias e das atribuídas por delegación
(...)
3. En particular, non se entenderá como exercicio de novas competencias:
a) A continuidade na prestación dos servizos xa establecidos.

O perfil técnico que se recolle na modificación é un A2 co mesmo nivel retributivo que o de técnico por
programa polo que non existe incremento de gasto, estando dotada orzamentariamente as prazas e
incluída no cadro de persoal temporal do orzamento.
Así mesmo o sistema de valoración do posto adecúase aos criterios fixados na RPT.
Terceiro .Tramitación aplicable á 11ª modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT).
O procedemento aplicable á esta undécima modificación puntual da RPT está recollido na LEPG cuxo
artigo 202 establece: A relación de postos de traballo, previo cumprimento dos trámites preceptivos que
correspondan, será aprobada inicialmente polo órgano da entidade local que resulte competente segundo
o establecido pola lexislación de réxime local e sometida a información pública por un prazo non inferior a
vinte días. Transcorrido dito prazo, a aprobación elevarase a definitiva se non se presentaron
reclamacións, suxestións ou alegacións. No caso contrario, a relación de postos de traballo deberá ser
obxecto de aprobación definitiva, previa resolución das reclamacións, suxestións ou alegacións
presentada.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Polo tanto entendemos que a figura do programa non é adecuada para este tipo de contratación xa que
se trata dunha necesidade que perdura no tempo e que se realiza de forma directa polo concello. A figura
do funcionario/a por programa esta delimitada temporalmente a 3 anos prorrogables por catro mais polo
que non pode extenderse un programa mais aló do indicado xa que a súa característica principal é a non
permanencia no tempo.

A aprobación da 11ª modificación da RPT obxecto deste informe, require unha aprobación inicial, un
trámite de exposición pública de 20 días e unha aprobación definitiva que se produce automaticamente se
non se presentan reclamacións, suxestións ou alegacións no tramite de exposición pública.
Producida a aprobación definitiva se publicará o seu texto integro no Boletín Oficial da Provincia (BOP), e
se remitirá copia á Administración do Estado e da CCAA, no prazo de trinta días.
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Unha vez aprobada definitivamente, da relación de postos de traballo se remitirá copia aos órganos competentes da Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do prazo de
trinta días e será publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia
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Tal e como se establece no informe da técnica de Administración xeral, os concellos para a xestión dos
seus intereses e unha vez que se garanta a prestación dos servizos mínimos, tamén poderán exercer
actividades complementarias das propias doutras Administracións Públicas e, entre outras, as relativas á
ocupación e a loita contra o paro ( artigo 83 da Lei de Administación local de Galicia).
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Polo tanto haberá que analizar o carácter permanente atendendo a unha dobre permanencia. Por unha
banda, a permanencia cualitativa: son funcións que sempre deberán ser realizadas pola institución de
modo directo. Doutra banda, a permanencia cuantitativa: son funcións que, aínda cando teñan oscilacións
na súa carga de traballo ao longo do tempo, existe un umbral mínimo de carga de traballo que persiste no
tempo.

Quinto. Quórum e competencia para aprobación da 1 1ª modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT).
A competencia para a aprobación da 11ª modificación puntual da RPT correspóndelle ao Pleno da Corporación sen quórum especial, tal e como resulta dos artigos 22.2 .i) e 47 LRBRL.
A competencia para a aprobación da RPT é unha competencia plenaria indelegable (artigo 22.4 da LRBRL).
A competencia para a aprobación inicial e definitiva da modificación da RPT así como para a resolución
das alegacións reclamacións ou suxestións que se poidan presentar durante o trámite de exposición
pública, correspóndelle ao Pleno da Corporación sen quórum especial.
Sexto. Contido técnico da 11ª modificación puntual da RPT que se somete á consideración de Pleno.

En base aos antecedentes expostos e a lexislación aplicable e en cumprimento do preceptuado no Real
decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se aproba o réxime xurídico dos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, formulase a seguinte proposta de acordo:
Primeiro. Que polo Pleno da Corporación, sen quórum especial, se preste aprobación á 11ª modificación
puntual R.P.T.
Segundo. Someter dita modificación puntual a información pública por prazo de 20 días
anuncio no BOP e taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

O reflexo técnico desta 11ª modificación ven recollido no documento elaborado por Santos Lorenzo Lorenzo. O contido desta modificación, cuxas motivacións están recollidas na proposta do concelleiro de
persoal e administración xeral, está incluída no eido da potestade de autoorganización da Corporación.
Consta informe favorable da técnica de Secretaría e aprobación en Mesa Xeral de Negociación.

mediante

Para o suposto de non presentarse reclamacións, alegacións ou suxestións durante o trámite de
información pública, a aprobación inicial quedará elevada a definitiva de forma automática.

Terceiro. Publicar a 11ª modificación puntual da RPT, definitivamente aprobada no Boletín Oficial da Provincia e paxina web municipal.
Cuarto. Remitir a 11ª modificación puntual da RPT, definitivamente aprobada, á administración xeral do
Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo de trinta días.
Ames, maio de 2022
A secretaria

A interventora”
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De presentarse reclamacións, alegacións ou suxestións, serán resoltas polo pleno da Corporación que
procederá á aprobación definitiva da décima modificación puntual da RPT.
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Quedan excluídas da obrigatoriedade da negociación, as materias seguintes:
a) As decisións das Administracións Públicas que afecten as súas potestades de organización.
Cando as consecuencias das decisións das Administracións Públicas que afecten as súas potestades de
organización teñan repercusión sobre condicións de traballo do persoal funcionario contempladas no
apartado anterior, procederá a negociación de estas condicións coas organizacións sindicais ás que se
refire esta lei.
A presente modificación puntual da RPT, foi aprobada pola mesa xeral de negociación na súa sesión de
13.05.2022.
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Cuarto. Necesidade de negociación da 11ª modificación da RPT.
A RPT e as súas modificacións se ben son unha manifestación da potestade de organización da que gozan as administracións locais (artigo 4.1.a LRBRL), esta concreta modificación ten incidencia nas condicións de traballo polo que é materia obxecto de negociación, tal e como resulta do artigo 153 da LEPG.

Primeiro. Aprobar inicialmente á 11ª modificación puntual da RPT, sendo o contido
desta modificación o que a continuación se indica e que se especifica como anexo I
1.Creación, dentro do departamento de Policía Local, dun novo posto de oficial (código
04.00.22) derivado da amortización dun posto de policía local (código 04.00.22) actualmente vacante por xubilación.
2. Incorporación á RPT, polo seu carácter estrutural de 1 posto de técnico/a do Ciclo
Integral da Auga (código 10.00.02) adscrito ao Departamento de Infraestruturas,
Obras e Servizos Básicos
3. Incorporación á RPT, polo seu carácter estrutural de 2 postos técnicos/As de medios
de inserción laboral (códigos 11.01.04 e 11.01.05), adscritos ao servizo de promoción
económica e ao Departamento de Promoción económica, Turismo e Medio ambiente.
Segundo. Someter a modificación puntual nº 11 a información pública por prazo de 20
días mediante anuncio no BOP e taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello.

De presentarse reclamacións, alegacións ou suxestións, serán resoltas polo pleno da
Corporación que procederá á aprobación definitiva da décima modificación puntual da
RPT.
Terceiro. Publicar a 11ª modificación puntual da RPT, definitivamente aprobada no Boletín Oficial da Provincia e paxina web municipal.
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Secretaria
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Para o suposto de non presentarse reclamacións, alegacións ou suxestións durante o
trámite de información pública, a aprobación inicial quedará elevada a definitiva de forma automática.

Cuarto. Remitir a 11ª modificación puntual da RPT, definitivamente aprobada, á administración xeral do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo de trinta
días.
Quinto. Facultar o alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado.
ANEXO I

PRIMEIRA MODIFICACIÓN. Creación, dentro do Departamento de Policía Local, dun
novo posto de Oficial (código 04.00.22) derivado da amortización dun posto de Policía
Local (código 04.00.22) actualmente vacante
Adscrición orgánica do novo posto
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11ª modificación puntual da RPT do Concello de Ames.
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Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación por unanimidade dos seus
membros adoptou os seguintes acordos:
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(.......................)

Características funcionais, profesionais e aqueloutras definitorias do novo posto. Ficha descritiva.
Por tratarse dun posto idéntico aos outros de Oficial xa previstos na RPT, aplicaráselle
a mesma ficha descritiva destes.
Valoración económica do novo posto. Fixación do Nivel de Destino e do Complemento Específico.
Por tratarse dun posto idéntico aos outros de Oficial xa previstos na RPT, aplicaráselle
a mesma valoración económica destes; isto é, o mesmo CD e CE, nos termos seguintes:
CD: 18 (275 puntos)

SEGUNDA MODIFICACIÓN. Incorporación á RPT, como consecuencia da regularización de supostos de emprego temporal de natureza estrutural, dun posto de Técnico/a
do Ciclo Integral da Auga (código 10.00.02) adscrito ao Departamento de Infraestruturas, Obras e Servizos Básicos, así como de dous postos de Técnico Medio de Inserción Laboral (códigos 11.01.04. e 11.01.05) adscritos ao Servizo de Promoción
Económica do Departamento de Promoción Económica, Turismo e Medio Ambiente .
1º. Adscrición orgánica dos novos postos.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

CE: 11.511,88 € (425 puntos)

Técnico do Ciclo Integral da Auga
Adscrición Administrativa. Departamento de Infraestruturas, Obras e Servizos Básicos
Código identificativo. 10.00.02.

Adscrición Administrativa. Departamento de Promoción Económica, Turismo e Medio Ambiente , Servizo de Promoción Económica
Códigos identificativos. 11.01.04. e 11.01.05.
2º. FIXACIÓN DAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, PROFESIONAIS E AQUELOUTRAS DEFINITORIAS DOS NOVOS POSTOS. FICHA DESCRITIVA.
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POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

PUNTO DÉCIMO. PUNTO DÉCIMO. APROBACIÓN DO PLAN DE MEDIDAS
ANTIFRAUDE DO CONCELLO DE AMES.
Expediente GD 3606/2022

Figura no expediente informe da Secretaría municipal do tenor literal seguinte:
“INFORME DE SECRETARÍA XERAL.
Aprobación do Plan Antifraude do Concello de Ames.
Expediente GD 3606/2022.

A concelleira de Transparencia remite proposta de aprobación do Plan Antifraude do Concello de Ames
achegando o texto a aprobar.
Normativa aplicable.
− Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Antecedentes

− Real Decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos Funcionarios de

Administración Local con habilitación de carácter nacional.

− Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo

que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

− Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a moderni-

zación da Administración Pública e para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.
− Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Re-

cuperación, Transformación e Resiliencia.

Primeira. Réxime xurídico aplicable
O réxime xurídico aplicable ao Plan é o establecido no artigo 22 do Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e o Consello, do 12 de febreiro, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia, de directa aplicación aos Estados membros, así coma a Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que resulta de aplicación ás Entidades Locais en virtude do disposto no artigo 1.2 da citada Orde.
Segunda. Necesidade de aprobación do Plan de medidas antifraude
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Consideracións normativas.
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3º. VALORACIÓN ECONÓMICA DOS NOVOS POSTOS. Fixación do Nivel de Destino
e do Complemento Específico

A misión de servizo público de calquera entidade pública está orientada á consecución do interese xeral
no seu concreto ámbito competencial. De aí a extraordinaria importancia de que practique a cultura da integridade pública a todos os niveis da súa organización, e iso pasa necesariamente por contar cos principais marcos de integridade: plans de integridade, códigos éticos, canles de comunicacións e denuncias e
prácticas formativas, todos eles tendentes a minimizar os riscos e irregularidades (tanto penais como
administrativos) derivados de prácticas contrarias ao interese xeral, mediante a prevención e detección
da fraude, a corrupción e os conflitos de interese, e a adopción de medidas tendentes á súa corrección.

Nese sentido, a Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, que inclúe no seu ámbito de aplicación a todas as entidades do sector público de acordo co artigo 2.1 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público, e a calquera outros axentes implicados na execución do PRTR como perceptores de fondos, pretende protexer os intereses financeiros da UE obrigando ás entidades decisoras e executoras a incorporar ao seu ámbito interno de xestión e control os Principios ou criterios de xestión específicos do PRTR contidos no artigo 2 da Orde e, entre eles, conforme sinala no seu apartado 2 d) o “Reforzo de mecanismos para a prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de
interese”. Cabe destacar que se trata de medidas tendentes a reforzar os mecanismos xa existentes en
cada unha das organizacións, polo que resulta esencial que, con carácter previo a súa elaboración, ditas
entidades destinatarias dos fondos UE realicen a súa previa autoavaliación do procedemento aplicado polos órganos executores do Plan en relación co adecuado cumprimento dos principios establecidos, cumprimentándose para o efecto por cada unha delas os cuestionarios do Anexo II e, en particular, o cuestionario do Anexo II. B.5 “Test conflito de interese, prevención da fraude e a corrupción”.
O artigo 22 do Regulamento (UE) 2021/241 establece a necesidade de que os Estados membros, ao executar o Mecanismo, adopten as medidas axeitadas para a protección dos intereses financeiros da Unión e
para velar porque a utilización dos fondos en relación coas medidas financiadas polo Mecanismo se axuste ao Dereito aplicable da Unión e nacional, en particular no que se refire á prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de intereses.
Así, entre as obrigas que deben conter os acordos polos que se conceden fondos procedentes do Mecanismo establécese a de tomar as medidas oportunas para previr, detectar e corrixir a fraude, a corrupción e os conflitos de intereses.
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O mencionado PRTR eríxese como a base para o desembolso da contribución financeira da UE, no marco do Regulamento (UE) 2021/241, do 12 de febreiro, que establece o Mecanismo de Recuperación e
Resiliencia (en diante, MRR), sendo obxecto de ditame núm. 6/2020 do Tribunal de Contas da Unión Europea, destacando como fin último das medidas contra a fraude e irregularidades a de previr riscos derivados da existencia duns recursos adicionais importantes que deben gastarse nun prazo breve, en liña
coas normas financeiras aplicables á xestión compartida do orzamento xeral da UE contidas no Regulamento UE Euratom 2018/1046, do 18 de xullo.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

O 30 de setembro de 2021 (BOE núm. 234) publicouse a Orde do Ministerio de Facenda e Función Pública HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Dito plan (en diante PRTR) foi regulado por Real Decreto-lei 36/2020,
do 30 de decembro, polo que se aprobaron medidas urxentes para a modernización das Administracións
Públicas e para a execución do PRTR, dispoñendo diversas adaptacións dos procedementos habituais
para facilitar unha xestión eficaz e eficiente da súa execución, comprendendo a xestión orzamentaria e a
fiscalización en exercicio da función de control.
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De igual modo, o IV Plan de Goberno Aberto (2020-2024) do Ministerio de Política Territorial e Función
Pública, entre cuxos principais eixos figura o de integridade, está orientado á construción dun sistema de
Integridade pública, fortalecendo valores éticos e mecanismos para afianzar a integridade das institucións
públicas e reforzar a confianza da cidadanía.
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A OCDE (Recomendación do Consello Xeral da OCDE sobre Integridade Pública) define a integridade
pública como “a aliñación consistente cos valores, principios e normas éticos compartidos, para manter e
dar prioridade aos intereses públicos, por encima dos intereses privados, no sector público, así como o
seu cumprimento”. Así, no seu Manual sobre Integridade Pública avoga por formular unha estratexia de
integridade pública para apoiar un sistema de integridade coherente; que, desde unha perspectiva do sistema no seu conxunto, e en base a informacións e evidencias froito dunha reflexión profunda, adopte medidas encamiñadas á identificación, prevención e corrección dos principais riscos para a integridade pública.

Terceira. Prazo para a aprobación do Plan de medidas antifraude
O artigo 6 da Orde HFP/1030/2021 establece que a entidade decisora ou executora deberá aprobar o
Plan nun prazo inferior a 90 días desde a entrada en vigor da mesma Orde ou, no seu caso, desde que
se teña coñecemento da participación na execución do PRTR.
Tendo en conta, que tal e como se indicou na consideración anterior, o Concello de Ames ten solicitado a
participación no PRTR en data 8 de marzo de 2022, resulta esixible a aplicación do Plan de Medidas Antifraude no prazo de 90 días desde que se teña coñecemento da participación na execución do PRTR. Se
ben é certo que non existe disposición que indique cando debe entenderse que se coñece a participación
na execución do PRTR parece prudente comezar a tramitación e tomar como referencia a data na que se
solicita a participación en actuación financiadas con fondos do Mecanismo.

Cuarta. Contido do Plan de Medidas Antifraude
O artigo 6 da Orde HFP/1030/2021 desenvolve, entre outros aspectos, o contido mínimo que debe recollerse no Plan de medidas antifraude.
Asemade, e aos efectos de lograr unha homoxeneidade no deseño das medidas antifraude, e sen prexuízo da aplicación de medidas adicionais atendendo ás características e riscos específicos da entidade
de que se trate, recóllese no anexo II.B.5 un cuestionario de autoavaliación relativa ao estándar mínimo, e
no anexo III.c orientación sobre medidas de prevención, detección e corrección da fraude, corrupción e
conflito de intereses, no que se fai referencia ás posibles medidas a adoptar para garantir unha axeitada
protección dos intereses financeiros da Unión na execución de actuacións financiadas ou a financiar polo
MRR.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
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No que respecta ao cómputo do prazo debe terse en conta, en todo caso, e así se ten pronunciado parte
da doutrina, que segundo o establecido no artigo 30.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento
administrativo común das Administracións Públicas “cando os prazos se sinalen por días, enténdese que
estes son hábiles, excluíndose do cómputo os sábados, os domingos e dos declarados festivos” comezando o seu cómputo a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación ou publicación do
acto de que se trate. Deste xeito, e aplicando o criterio de prudencia anteriormente sinalado, o prazo de
90 días comezará a computarse o 9 de marzo de 2022, de xeito que na data na que se informa a aprobación do Plan de Medidas Antifraude, a tramitación do mesmo se atopa dentro prazo legalmente establecido.

Exposto o anterior, procederase a analizar se o Plan de medidas antifraude recolle os requirimentos mínimos establecidos no artigo 6 da Orde HFP/1030/2021:
a) Aprobación pola entidade decisora ou executora, nun prazo inferior a 90 días desde a entrada en vigor
da presente Orde ou, no seu caso, desde que se teña coñecemento da participación na execución do
PRTR.
b) Este aspecto foi analizado na consideración terceira
c) Estruturar as medidas antifraude de maneira proporcionada e ao redor do catro elementos crave do
denominado «ciclo antifraude»: prevención, detección, corrección e persecución.
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En todo caso, a Orde HFP/1030/2021 establece como actuacións obrigatorias para os órganos xestores a
avaliación do risco de fraude, a cumprimentación da Declaración de Ausencia de Conflito de Intereses
(DACI) e a dispoñibilidade dun procedemento para abordar os conflitos de intereses. Agora ben, a elección das medidas de prevención e detección deixanse a xuízo da entidade que asuma a responsabilidade
de xestión, atendendo ás súas características específicas e sempre tendo en conta a necesidade de garantir unha conveniente protección dos intereses da Unión.
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Na medida en que o Concello de Ames desexe participar nas distintas convocatorias de fondos perten centes ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, feito que se puxo xa de manifesto na solicitude realizada en data 8 de marzo de 2022 das Axudas para laboratorios e incubadoras de creación e desenvol vemento de proxectos audiovisuais convocadas mediante Resolución da Dirección Xeral do Instituto da
Cinematografía e das Artes Audiovisuais pola que se convocan axudas correspondentes ao ano 2022
para laboratorios e incubadoras de creación e desenvolvemento de proxectos audiovisuais a celebrarse
en 2022 e 2023 (BOE núm. 3 de 4 de xaneiro de 2022), será preciso que o Concello aprobe o correspondente Plan de medidas antifraude e o poña en práctica a todos os niveis da súa organización, como parte
dun proceso que implica dedicación, esforzo e actuacións de mellora continua.
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Esta obriga instruméntase no artigo 6 da Orde HFP/1030/2021 mediante a necesidade de aprobación dun
“Plan de medidas antifraude” que permita garantir e declarar, que no seu respectivo ámbito de actuación,
os fondos correspondentes foron empregados de conformidade coas normas aplicables, en particular, no
que se refire á prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de intereses.

f) Prever a realización, pola entidade de que se trate, dunha avaliación do risco, impacto e probabilidade
de risco de fraude nos procesos clave da execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia e a súa revisión periódica, bienal ou anual segundo o risco de fraude e, en todo caso, cando se detectou algún caso de fraude ou haxa cambios significativos nos procedementos ou no persoal.
g) O Plan de medidas antifraude inclúe a creación dun Comité Antifraude ao que se lle encomenda a realización da autoavaliación do risco de sufrir actuacións fraudulentas. A avaliación repetirase cando menos
cunha frecuencia anual, sen prexuízo de que outras circunstancias poidan aconsellar a súa revisión
cunha periodicidade inferior.
h) Aos efectos de que o Comité poida realizar esta tarefa e de manter a homoxeneidade da propia Orde
achégase un cuestionario que deberá ser cuberto polo Comité antifraude. Cos resultados que deriven
desta análise o Comité establecerá os procedementos necesarios e adoptará as medidas necesarias para
minimizar o risco de fraude.
i) Definir medidas preventivas adecuadas e proporcionadas, axustadas ás situacións concretas, para reducir o risco residual de fraude a un nivel aceptable.
j) Contémplanse no Plan como medidas de prevención a realización dunha declaración política, un código de conduta que deberán cumprir todos os empregados públicos, a DACI e un plan de formación para
toda a organización. Asemade, reitérase a aplicabilidade do Código ético e de bo goberno do Concello de
Ames, aprobado no Pleno do Concello de 25 de novembro de 2021, que ten como destinatarios aos
membros do goberno e ao persoal directivo das entidades municipais vinculadas ou dependentes do Concello de Ames.

l) A estes efectos o Plan prevé a revisión polo Comité das DACI e un sistema de bandeiras vermellas,
así como a comunicación de calquera posible risco de fraude a través da caixa de correo de denuncias.
m) Definir as medidas correctivas pertinentes cando se detecta un caso sospeitoso de fraude, con mecanismos claros de comunicación das sospeitas de fraude.
n) As medidas de corrección recóllense no apartado 7.3.2 do Plan de medidas

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

k) Prever a existencia de medidas de detección axustadas aos sinais de alerta e definir o procedemento
para a súa aplicación efectiva.

o) Establecer procesos adecuados para o seguimento dos casos sospeitosos de fraude e a correspondente recuperación dos Fondos da UE gastados fraudulentamente.
p) O apartado 7 do Plan recolle as medidas e procedementos a iniciar no caso de que se teña detectado
un risco de fraude, que pasarán por actuacións de investigación, información ao Comité antifraude e, entre outras a suspensión do procedemento ou retirada do financiamento comunitario de todos aqueles expedientes que se vexan afectados polas irregularidades.

r) O Plan prevé a supervisión, revisión e modificación periódica do mesmo coa finalidade de levar a cabo
unha reavaliación dos riscos e a adaptación das medidas contidas no Plan aos efectos de reforzar os mecanismos previstos para a detección, corrección e prevención do risco de fraude.
s) Especificamente, definir procedementos relativos á prevención e corrección de situacións de conflitos
de interese conforme ao establecido nos apartados 1 e 2 do artigo 61 do Regulamento Financeiro da UE.
En particular, deberá establecerse como obrigatoria a subscrición dunha DACI por quen participen nos
procedementos de execución do PRTR, a comunicación ao superior xerárquico da existencia de calquera
potencial conflito de intereses e a adopción por leste da decisión que, en cada caso, corresponda.
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q) Definir procedementos de seguimento para revisar os procesos, procedementos e controis relacionados coa fraude efectiva ou potencial, que se transmiten á correspondente revisión da avaliación do risco
de fraude.
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e) Dado que como se indicou anteriormente a DACI e a dispoñibilidade dun procedemento para abordar
conflitos de intereses son actuacións obrigatorias, as mesmas recóllense entre as medidas de prevención
e as medidas de corrección e persecución respectivamente.
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d) O apartado 7 do Plan presentado expón as medidas para a loita contra a fraude distinguindo entre as
medidas de prevención, de detección e de corrección e persecución.

Nos últimos anos, vense incorporando no funcionamento das Administracións Públicas unha serie de instrumentos de planificación como mecanismo para garantir o cumprimento dos principios de eficacia e eficiencia recollidos no artigo 103 da Constitución Española.
Neste sentido, débese ter en conta que ditos Plans son configurados como instrumentos pragmáticos, isto
é, actos administrativos, se ben nin o Real Decreto Lei 36/2020, do 30 de decembro, nin a Orde HFP/
1030/2021, do 29 de setembro, establecen normas específicas para a atribución de competencias para a
aprobación dos plans de medidas antifraude nas Entidades Locais.
Do mesmo xeito, a Lei 7/1985 tampouco contén previsións específicas de atribución de competencias ao
Pleno, Xunta de Goberno Local ou Alcaldía para a aprobación de instrumentos de planificación con carácter xeral.
En consecuencia, cómpre valorar se neste caso resulta de aplicación a cláusula de atribución residual de
competencias á alcaldía ou se pola contra, dado o carácter do texto a aprobar se debe considerar que
dita competencia corresponde ao Pleno.
Debe terse en conta que se ben estamos ante un instrumento de carácter programático no mesmo recóllese a creación dun Comité antifraude, que inclúe as previsións relativas á súa composición, funcións e
réxime de funcionamento, así coma o establecemento dun Código ético que vincule aos empregados
públicos. Trátase dun documento que contén o compromiso de toda a Corporación municipal de fomentar
os valores de integridade, obxectividade e rendición de contas de cara a futuro, creando unha nova cultura corporativa, de xeito que se pode considerar máis un documento de organización da propia Corporación que un plan ou programa puntual, de xeito que parece mais razoable considerar a competencia do
Pleno para a súa aprobación fronte á aplicación da cláusula residual de competencia prevista no artigo
21.

Por todo o que antecede e non observándose no contido do Plan de medidas antifraude ningunha contradición ca normativa aplicable infórmase favorablemente a súa aprobación polo Pleno do Concello de
Ames co quórum de maioría simple, debendo posteriormente ser difundido na web municipal para xeral
coñecemento.
Ames, na data da sinatura dixital.
Dalmiro Núñez Méndez, secretario acumulado (Resolución da DXAL do 8 de marzo de 2022)”
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Conclusións

(.......................)
Rematadas as intervencións o Pleno da Corporación por unanimidade dos seus
membros adoptou os seguintes acordos:
Primeiro. Aprobar o Plan de Medidas Antifraude do Concello de Ames que figura como
Anexo.

Terceiro. Facultar o alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.
ANEXO
Sumario
LIMIAR......................................................................................................................................... 3
1.- Plan Antifraude........................................................................................................................ 6
2.- Ámbito de aplicación............................................................................................................... 6
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Segundo. Publicar o presente acordo na sede electrónica do Concello de Ames para o
seu xeral coñecemento
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Quinta. Órgano competente
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t) No apartado 7.1.3 establécese a obrigatoriedade de presentación da DACI para todos os intervenientes nos procedementos de contratación e concesión de subvencións financiados con cargo ao MRR, así
como os beneficiarios que, dentro dos requisitos de concesión da axuda, deban levar a cabo actividades
que presenten un conflito de intereses potencial
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O presente documento establece o “Plan de medidas antifraude” do Concello de Ames, de conformidade co disposto na Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o
sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, conforme ao marco
establecido no Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de
febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) é un instrumento promovido
pola Unión Europea para mitigar o impacto da pandemia COVID-19, que presenta catro obxec-
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3.- Definicións............................................................................................................................... 7

Desta maneira, e para dar cumprimento ao anterior, o artigo 6 da Orde HFP/1030/2021, do 29
de setembro, establece a obrigación de dispoñer dun “Plan de medidas antifraude”, a toda entidade, decisora ou executora, que participe na execución das medidas do PRTR, que lle permita
garantir e declarar que, no seu respectivo ámbito de actuación, os fondos correspondentes,
procedentes da UE, utilizáronse de conformidade coas normas aplicables, en particular, en ma teria de prevención, detección e corrección de fraude, corrupción e conflitos de intereses.
O Concello de Ames manifesta o seu compromiso de tolerancia cero fronte aquelas condutas
que sexan susceptibles de ser consideradas como actos de fraude, corrupción ou suborno e
asume a responsabilidade de participar activamente no desafío que constitúe a loita contra a
corrupción e a fraude en todos os seus ámbitos de actividade.

Así pois, o Concello de Ames acorda o correspondente Plan de Medidas Antifraude, co contido
que se establece a continuación, e cuxo obxectivo é establecer os principios e normas de aplicación en todo o referente á materia antifraude, anticorrupción e a evitación dos denominados
conflitos de intereses, todo iso relativo ao Mecanismo para a Recuperación e Resiliencia
(MRR).
Este plan vertébrase en base ao denominado “ciclo antifraude”, isto é, a través de medidas de
prevención, detección, corrección e persecución e será de aplicación a todo o persoal que participe na xestión do MRR.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
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A política antifraude non é algo novidoso no Concello de Ames, posto que xa existen medidas
ao respecto en relación coa Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable Integrado
(EDUSI), actuación financiada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e
que se asemellan ás exixencias establecidas pola Unión Europea para a execución do MRR.

De maneira adicional, o presente documento ten por obxecto atender aos requirimentos realizados na mencionada norma a fin de situar a esta Administración nos máis altos estándares de
ética, transparencia e bo goberno esixidos pola sociedade civil na actualidade.

•

Unha Declaración de Ausencia de Conflitos de Intereses (DACI).

•

Un Comité Antifraude para o seguimento dos eventuais riscos.

•

Un procedemento de control.

•

Un procedemento de seguimento do cumprimento dos controis definidos no Concello.
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Co obxectivo de minimizar o risco de fraude, corrupción e a existencia de conflitos de intereses,
así como de reforzar os seus controis, o Concello de Ames contará con:
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Para a consecución dos anteriores obxectivos, o mencionado Regulamento (UE) 2021/241, do
12 de febreiro de 2021, establece no seu artigo 22 unha serie de medidas aos Estados mem bros que vaian executar devandito Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR), destinadas a protexer os intereses financeiros da Unión Europea (UE) e a velar porque a utilización
dos fondos, en relación coas medidas financiadas, axústase ao dereito nacional e da Unión, en
particular, no que se refire á prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os
conflitos de intereses e á identificación dos beneficiarios últimos das axudas, así como dos contratistas e subcontratistas.
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tivos claros: promover a cohesión económica, social e territorial da UE; fortalecer a resiliencia e
a capacidade de axuste dos Estados Membros; mitigar as repercusións sociais e económicas
xurdidas pola crise da pandemia; e apoiar as transicións ecolóxica e dixital.

Os principios de integridade, transparencia, obxectividade e imparcialidade presidirán a xestión
do Concello que en consecuencia, comprométese a elaborar mecanismos e políticas internas
específicas para a prevención, detección, corrección e persecución destas condutas.
O presente Plan ten como obxectivo estruturar as medidas antifraude do Concello de maneira
proporcionada e ao redor dos catro elementos crave do denominado ciclo antifraude: prevención, detección, corrección e persecución.
Para ese efecto, contémplase a adopción de medidas preventivas adecuadas e proporcionadas, axustadas ás situacións concretas, para reducir o risco residual de fraude a un nivel aceptable e a definición de mecanismos de seguimento dos procesos, procedementos e controis relacionados coa fraude efectiva ou potencial.
En especial, determinaranse e aplicaranse medidas antifraude de diversa índole respecto a todas as operacións de financiamento promovidas, tramitadas e de calquera forma, xestionadas
ou participadas polo Concello, relacionadas directa ou indirectamente cos fondos UE.
2. Ámbito de aplicación

A) Actuar en todo momento conforme aos máis altos niveis de integridade, obxectividade, rendición de contas e honradez.
B) Levar a cabo as medidas de prevención, detección e corrección establecidas no presente
Plan antifraude e nos documentos que o complementan, así como na normativa aplicable con
respecto á xestión dos fondos do MRR.
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Este Plan é de obrigado cumprimento para todo o persoal do Concello de Ames, así como para
os membros do órgano de goberno do mesmo, os cales deberán exercer as seguintes funcións:

C) Analizar con detalle calquera sospeita de fraude e/ou a existencia de conflitos de intereses.
D) Para iso, no Anexo V do presente Plan, detállanse unha serie de indicadores ou bandeiras
vermellas de actos que poden facilitar a detección de casos de fraude.
E) Absterse de executar procedementos de xestión, control e/ou pagos en relación cos fondos
do MRR que presenten indicios de fraude, debendo comunicalas de forma inmediata ao Comité
Antifraude.

G) Obrigatoriedade de realización e asistencia a xornadas formativas.
O persoal do Concello que participe en calquera parte do procedemento de xestión de fondos
do MRR, deberán cumprimentar, de maneira previa, a Declaración de Ausencia de Conflitos de
Intereses, adxunta ao Plan antifraude como Anexo II.
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F) Atender as solicitudes de información relativas ás alertas enviadas ao Comité Antifraude ou
a calquera outra información que este requira.
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O Concello de Ames comprométese a adoptar as medidas oportunas para poder garantir que
se reduzan ao mínimo as oportunidades para cometer actos de fraude, corrupción ou suborno
no ámbito das súas actividades.
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1. Plan Antifraude

3.1. Fraude:
O artigo 3.1 da Directiva PIF recolle a definición de fraude. En materia de gastos defínese a
fraude como calquera «acción ou omisión intencionada, relativa:
a) Á utilización ou á presentación de declaracións ou de documentos falsos, inexactos ou incompletos, que teñan por efecto a percepción ou a retención indebida de fondos procedentes
do orzamento xeral das Comunidades Europeas ou dos orzamentos administrados polas Comunidades Europeas ou pola súa conta.
b) Ao incumprimento dunha obrigación expresa de comunicar unha información, que teña o
mesmo efecto.
c) Ao desvío deses mesmos fondos con outros fins distintos daqueles para os que foron concedidos nun principio».
O apartado segundo concreta ese concepto en materia de gastos relacionados coa contratación pública.

Por outra banda, a Directiva indica que os Estados membros adoptarán as medidas necesarias
para garantir que a fraude que afecte os intereses financeiros da Unión constitúa unha infracción penal, cando se cometan intencionadamente.
En cumprimento de tal previsión, esta Directiva foi trasposta ao ordenamento xurídico español
mediante a Lei Orgánica 1/2019, do 20 de febreiro, pola que se modifica a Lei Orgánica
10/1995, do 23 de novembro, do Código penal para transpoñer Directivas da Unión Europea
nos ámbitos financeiro e de terrorismo, e abordar cuestións de índole internacional.
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Non obstante o disposto na Directiva en materia de gastos, o termo “fraude” utilízase para describir unha gran variedade de comportamentos faltos de ética e que tamén poden constituír ilícitos penais, como a apropiación indebida, o roubo, a malversación, o suborno, a representación
errónea, a colusión, o branqueo de capitais e a ocultación de feitos.

Cabe destacar que a existencia dunha irregularidade non sempre implica a posible existencia
de fraude; a concorrencia de intencionalidade é un elemento esencial na fraude, elemento que
non é preciso que se dea para que exista irregularidade. O artigo 1.2 do Regulamento Financeiro da UE establece que “constituirá irregularidade toda infracción dunha disposición do dereito
comunitario correspondente a unha acción ou omisión dun axente económico que teña ou tería
por efecto prexudicar ao orzamento xeral das Comunidades ou aos orzamentos administrados
por estas, ben sexa mediante a diminución ou a supresión de ingresos procedentes de recur sos propios percibidos directamente por conta das Comunidades, ben mediante un gasto indebido”.

O artigo 4 da mencionada Directiva PIF establece a definición de corrupción activa e pasiva.
3.2.1. Corrupción activa:
A acción de toda persoa que prometa, ofreza ou conceda, directamente ou a través dun intermediario, unha vantaxe de calquera tipo a un funcionario, para el ou para un terceiro, a fin de
que actúe, ou se absteña de actuar, de acordo co seu deber ou no exercicio das súas funcións,
de modo que prexudique ou poida prexudicar os intereses financeiros da Unión.
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3.2. Corrupción:
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Son de aplicación ao presente Plan Antifraude as seguintes definicións contidas na Directiva
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3. Definicións

3.3. Conflito de intereses:
Enténdese que existe conflito de intereses, de conformidade co artigo 61 do Regulamento Financeiro da UE «cando os axentes financeiros e demais persoas que participan na execución
do orzamento tanto de forma directa, indirecta e compartida, así como na xestión, incluídos os
actos preparatorios, a auditoría ou o control, vexan comprometido o exercicio imparcial e obxectivo das súas funcións por razóns familiares, afectivas, de afinidade política ou nacional, de
interese económico ou por calquera outro motivo directo ou indirecto de interese persoal».
Polo tanto, o conflito de intereses pode:
•

Resultar aplicable a todas as partidas administrativas e operativas e a todos os métodos de
xestión.

•

Cubrir calquera tipo de interese persoal, directo ou indirecto

•

Reclamar a actuación ante calquera situación que se «perciba» como un potencial conflito
de intereses.

•

Ter como posibles actores implicados:

Os empregados públicos aos que se encomendan as tarefas de xestión, control e pago, así
como os demais axentes nos que se deleguen algunha destas funcións.
Os beneficiarios privados, socios, contratistas e subcontratistas, cuxas actuacións sexan financiadas cos fondos do MRR, que poidan actuar en favor dos seus propios intereses, pero en
contra dos intereses financeiros da UE, no marco dun conflito de intereses.


Ademais, atendendo á situación que motivaría o conflito de intereses, pode distinguirse entre:
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3.3.1. Conflito de intereses aparente:
Prodúcese cando os intereses privados dun empregado público ou beneficiario son susceptibles de comprometer o exercicio obxectivo das súas funcións ou obrigacións, pero finalmente
non se atopa un vínculo identificable e individual con aspectos concretos da conduta, o comportamento ou as relacións da persoa (ou unha repercusión nos devanditos aspectos).

Xorde cando un empregado público ou beneficiario ten intereses privados de tal natureza, que
poderían ser susceptibles de ocasionar un conflito de intereses no caso de que tivesen que
asumir nun futuro determinadas responsabilidades oficiais.
3.3.3. Conflito de intereses real:
Implica un conflito entre o deber público e os intereses privados dun empregado público ou no
que o empregado público ten intereses persoais que poden influír de maneira indebida no desempeño dos seus deberes e responsabilidades oficiais. No caso dun beneficiario implicaría un
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3.3.2. Conflito de intereses potencial:
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3.2.2. Corrupción pasiva:

De conformidade co disposto na normativa comunitaria e ao principio de boa xestión financeira,
o Concello de Ames levará a cabo as tarefas de xestión e/ou execución de fondos do MRR con
estrita suxeición a un control interno eficaz e eficiente, adaptado a cada método de execución e
con plena observancia e respecto á normativa interna do sector público.
Serán principios reitores das medidas de control interno implementadas no Concello de Ames,
en aras de asegurar a súa adecuación e eficacia, o cumprimento das boas prácticas internacionais e sectoriais incluíndo, en particular, os seguintes elementos:
Ter como posibles actores implicados:
•

A separación de funcións e responsabilidades nas actuacións de xestión, control e pago.

Unha estratexia adecuada de xestión e control de riscos que inclúa controis a nivel dos be neficiarios dos fondos do MRR.
•

•

A prevención de conflitos de intereses.

•

Unhas evidencias de auditoría adecuadas e a integridade dos datos nos sistemas de datos.

•

Procedementos de supervisión da eficacia e a eficiencia.

•

Procedementos para o seguimento das deficiencias detectadas en relación co control inter -

•

A avaliación periódica do correcto funcionamento das medidas contidas no presente Plan.

De maneira específica, o Concello de Ames esixirá aos solicitantes, contratistas e subcontratistas de fondos do MRR que adoptasen, de maneira previa, un plan de medidas antifraude que
cumpra, polo menos, cos requisitos contemplados na Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e
Resiliencia, en materia de prevención, detección e corrección da fraude e o seu compromiso ao
estrito cumprimento da lexislación aplicable e principios éticos.
Así mesmo, obrigarase aos beneficiarios dos fondos do MRR que, dentro dos requisitos de
concesión da axuda, deban levar a cabo actividades que presenten un conflito de intereses po tencial a cumplimentación da Declaración de Ausencia de Conflitos de Intereses (DACI), adxunta ao presente Plan anticorrupción como Anexo II.
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no.

De maneira adicional, deberán comprometerse a manter en todo momento un comportamento
ético que lle permita establecer relacións lexítimas e produtivas cos seus contratistas, subcontratistas e con entidades públicas. Debendo comportarse de tal modo que non induza aos anteriores suxeitos a violar os seus deberes de imparcialidade ou calquera precepto legal.

Para asegurar unha correcta aplicación das medidas antifraude en materia de prevención, detección e reacción, constitúese un Comité Antifraude, formado por persoal propio, integrante
das diferentes unidades departamentos, servizos ou áreas implicadas na xestión e/ou execución dos fondos do MRR.
5.1. Composición
En concreto, o Comité Antifraude estará constituído polos seguintes membros:
A) A Secretaría Xeral.
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5. Comité antifraude
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4. Control Interno
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conflito entre as obrigacións contraídas ao solicitar a axuda dos fondos e os seus intereses privados que poden influír de maneira indebida no desempeño das citadas obrigacións.

D) Un membro do departamento de Contratación.
E) O responsable dos programas derivados da Axenda Urbana 2030.
A designación destas persoas realizarase mediante Decreto da Alcaldía.
5.2. Funcións do Comité
1. Ao Comité Antifraude asígnanselle as seguintes funcións:
A) Supervisar e controlar, en todo momento, o cumprimento das disposicións legais e a normativa interna do Concello de Ames.
B) Avaliación periódica do risco de fraude, asegurándose de que exista un control interno eficaz
que permita previr e detectar as posibles fraudes.
C) Definir a Política Antifraude e o deseño de medidas necesarias que permitan previr, detectar,
corrixir e perseguir os intentos de fraude.
D) Implementar e impulsar, de forma continuada, a cultura ética e de tolerancia cero ante a
fraude, a corrupción e a existencia de conflitos de intereses.

F) Abrir un expediente informativo ante calquera sospeita de fraude, solicitando canta información enténdase pertinente ás unidades involucradas na mesma, para a súa oportuna análise.
G) Resolver os expedientes informativos incoados, ordenando o seu posible arquivo, no caso
de que as sospeitas resulten infundadas, ou a adopción de medidas correctoras oportunas se
chegase á conclusión de que a fraude realmente produciuse.
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E) Custodiar a documentación referente ao Plan de medidas antifraude, o seu desenvolvemento, execución práctica, así como toda aquela información documentada resultante na xestión
dos fondos do MRR no Concello.

H) Informar á Alcaldía e á Secretaría Xeral da Corporación, as conclusións alcanzadas nos ex pedientes incoados e, no seu caso, das medidas correctoras aplicadas.
I) Fornecer a información necesaria ás entidades ou organismos encargados de velar pola re cuperación dos importes indebidamente recibidos por parte dos beneficiarios, ou incoar as con secuentes sancións en materia administrativa e/ou penal.

K) Elaborar unha Memoria Anual comprensiva das actividades realizadas polo Comité Antifraude no ámbito da súa competencia.
L) Calquera outra que permita garantizar a aplicabilidade e control deste Plan e a súa actualización.
O Comité Antifraude poderá solicitar no exercicio das súas funcións a colaboración doutros ór ganos, departamentos, áreas e persoas do Concello de Ames, así como de asesores externos.
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J) Levar un rexistro das mostraxes realizadas, das incidencias detectadas e dos expedientes informativos incoados e resoltos.
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C) A Tesourería.
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B) A Intervención Xeral.

Ademais destas reunións de carácter ordinario, poderá reunirse en calquera momento con carácter extraordinario, cando algún dos seus membros así o solicite á persoa encargada de realizar a Convocatoria.
A Convocatoria á mesma será realizada por parte da persoa representante da Secretaría Xeral,
cunha antelación mínima de 48 horas e a mesma deberá ir acompañada dunha Orde do Día
dos asuntos para tratar.
De cada unha destas reunións elevarase a oportuna Acta que deberá ser lida, aprobada e asi nada por todos os membros do Comité que asistisen á reunión.
As actas, xunto co resto de documentación que fose obxecto de análise, deberá ser arquivado
e custodiado.
En todo caso, os asistentes ás reunións do Comité Antifraude gardarán secreto dos acordos alcanzados na mesma e absteranse de revelar informacións, datos e informes aos que teñan acceso no exercicio do seu cargo, así como de utilizalos en beneficio propio ou de terceiros. Tales
obrigacións subsistirán aínda cando deixasen de exercer as súas funcións.
6. Avaliación de riscos

Para iso, o Comité Antifraude realizará unha autoavaliación no referente ao seu risco de sufrir
actuacións fraudulentas, ademais repetirá dita avaliación, cunha frecuencia que en principio establécese con carácter anual; aínda que poderá esixirse con periodicidade inferior ante circuns tancias que así o aconsellen como poden ser os cambios normativos ou organizativos, a aparición de circunstancias novas ou a detección de puntos débiles ante a fraude.
Este proceso de avaliación comprenderá a identificación, a análise e valoración dos riscos de
fraude, corrupción e suborno, coa finalidade de:
Identificar o risco de fraude, corrupción e suborno que o Concello poida razoablemente anti cipar.
•

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Para poder deseñar medidas antifraude proporcionadas e eficaces, é preciso que o Concello se
comprometa a identificar as actividades en cuxo ámbito poidan materializarse riscos relativos á
fraude, corrupción ou suborno.

Analizar o alcance, impacto e probabilidade da comisión de infraccións ou dos delitos relacionados con estes riscos.
•

Analizar os riscos identificados.

•

Valorar os riscos identificados.

•

Valorar a adecuación do deseño e eficacia dos controis existentes.

O Concello analizará os seus riscos de modo que poida coñecer as responsabilidades en cada
nivel de xestión sobre a devandita materia segundo os procedementos existentes. Esta avaliación realizarase baseándose en distintas fontes (formais e informais) e seguindo as mellores
prácticas europeas, así como na verificación da efectividade dos procedementos e controis implantados, e na detección por calquera vía das posibles non conformidades ou infraccións de tectadas.
Tras identificar estes riscos, determinaranse as causas reais e potenciais que poderían conducir á súa materialización, as áreas de impacto para cada un dos riscos e as súas consecuen cias, así como os posibles escenarios nos que se poderían presentar.
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Con carácter ordinario o Comité Antifraude deberá reunirse, polo menos, unha vez cada tres
meses para coñecer dos asuntos que lle son propios.
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5.3. Réxime de reunións:

O presente Plan estrutura as medidas antifraude que implantará o Concello de Ames ao redor
dos catro elementos clave do ciclo de loita contra a fraude: prevención, detección, corrección e
persecución, establecidos tanto pola Orde HFP 1030/2021 como polos estándares definidos na
normativa europea.
7.1. Medidas de prevención.
7.1.1. Declaración política.
Considérase necesario manifestar e difundir ao máximo a postura antifraude da entidade, para
iso, o Concello de Ames subscribe unha declaración institucional antifraude baseada nos valores de integridade, obxectividade, rendición de contas e honradez.
O contido da declaración institucional inclúese no Anexo III.
Esta declaración institucional publicarase no portal de transparencia do Concello de Ames para
o seu xeral coñecemento.

O Concello de Ames subscribe un código de conduta e principios éticos que deberán cumprir
todos os empregados públicos. Este código establece o comportamento esperado ante posibles circunstancias que puidesen dar lugar a fraude e os seus principios baséanse nos seguintes compromisos de conduta:
•

Cumprimento rigoroso da lexislación aplicable.

•

Uso adecuado dos recursos Públicos

•

Integridade, profesionalidade e honradez na xestión.

•

Transparencia e bo uso da información.

•

Trato imparcial e non discriminatorio a beneficiarios

•

Salvagarda da reputación do Concello na xestión de Fondos.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

7.1.2. Código de conduta.

Este código ético publicarase no portal de transparencia do Concello de Ames para o seu xeral
coñecemento.
Por outra banda, tamén será de aplicación o Código ético e de bo goberno do Concello de
Ames, aprobado no Pleno do Concello de 25 de novembro de 2021, cuxo ámbito subxectivo implica entre outros, aos membros do goberno e ao persoal directivo das entidades municipais
vinculadas ou dependentes do Concello de Ames, no caso de habelas.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns atencioncidada@concellodeames.gal
15220 AMES (A Coruña)
www.concellodeames.gal
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O código de conduta dos empregados públicos inclúese no Anexo IV.
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7. Medidas para a loita contra a fraude
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Porén, dando cumprimento á Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se configura
o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, achégase como
Anexo I, ao presente Plan, o cuestionario de prevención de conflito de interese, fraude e corrupción que será cumprimentado, a través do Comité antifraude encargado de realizar dita análise e de establecer os procedementos necesarios e as medidas para minimizar a ocorrencia de
casos de fraude.

En caso de órganos colexiados, dita declaración pode realizarse ao comezo da correspondente
reunión por todos os intervenientes na mesma e reflectíndose na Acta.
Igualmente, establécese a obrigatoriedade de presentación da DACI como requisito a achegar
polos beneficiarios que, dentro dos requisitos de concesión da axuda, deban levar a cabo actividades que presenten un conflito de intereses potencial.
Ao realizar a DACI deberase observar a estrita aplicación do artigo 53 do Real Decreto Lexisla tivo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico
do Empregado Público relativo aos principios éticos, o artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de outu bro, de Réxime Xurídico do Sector Público, relativo á abstención e a Lei 19/2013, do 9 de de cembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
O modelo de DACI inclúese no Anexo II.
7.1.4. Plan de formación para toda a organización
O Concello de Ames comprométese a organizar cursos e charlas formativas sobre diferentes
temáticas en relación coa fraude e a corrupción, coa finalidade de capacitar ao persoal cunhas
aprendizaxes que axuden a detectar e previr o comportamento pouco ético do uso dos fondos
públicos e, polo tanto, a potencial fraude.

7.2.1. Verificación da DACI con información proveniente de outras fontes
A declaración de ausencia de conflito de intereses deberá ser verificada polo Comité Antifraude. Os mecanismos de verificación deberán centrarse na información contida na DACI, que deberá examinarse á luz doutro tipo de información:

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

7.2. Medidas de detección.

Información externa (por exemplo, información sobre un potencial conflito de intereses proporcionada por persoas alleas á organización que non teñen relación coa situación que xerou o
conflito de intereses).
•

Comprobacións realizadas sobre determinadas situacións cun alto risco de conflito de intereses, baseadas na análise de riscos interno ou bandeiras vermellas.
•

•

Controis aleatorios.

7.2.2. Bandeiras vermellas
É necesario asegurar que os procedementos de control focalicen a atención sobre os puntos
principais de risco de fraude e nos seus posibles fitos ou marcadores. A simple existencia deste
control serve como elemento disuasorio á perpetración de fraudes.
Nesta liña de procura de indicios de fraude, a Comisión Europea elaborou un catálogo de signos ou marcadores de risco, denominados “bandeiras vermellas”. Este catálogo será utilizado
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A comprobación da información poderá realizarse a través das bases de datos de rexistros
mercantís, a Base Nacional de Datos de Subvencións, expedientes dos empregados ou a través de ferramentas de prospección de datos ou de puntuación de riscos (ARACHNE).
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Establécese a obrigación de cumprimentar unha declaración de ausencia de conflito de intereses (DACI) para todos os intervenientes nos procedementos de contratación e de concesión de
subvencións financiados con cargo ao MRR, en todo caso, estarían obrigados a realizar a
DACI, o responsable do órgano de contratación ou concesión de subvención; o persoal que redacte os documentos de licitación, bases e convocatorias; os expertos que avalíen as solici tudes, ofertas e propostas; os membros dos comités de avaliación de solicitudes, ofertas, pro postas; e demais órganos colexiados do procedemento.
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7.1.3. Declaración de ausencia de conflito de intereses.

7.2.3. Caixa de correos de denuncias
Habilitarase un procedemento para a denuncia de irregularidades a través da páxina web do
Concello, cuxo receptor será en todo caso, o Comité Antifraude. Así, tanto o persoal do Concello de Ames, como os beneficiarios de fondos do MRR, ou terceiros, poderán informar daque las condutas con presunción delituosa ou daquelas actuacións que supoñan un incumprimento
de medidas anticorrupción implantadas con obxecto de garantir a súa eficacia.
A maiores, os denunciantes poderán comunicar tales feitos mediante a canle habilitada polo
Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), por ser o órgano encargado de coordinar as accións encamiñadas a protexer os intereses financeiros da Unión Europea contra a
fraude, en colaboración coa Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF). Ligazón que se
fará pública na páxina web e no portal de transparencia do Concello de Ames, xunto co siste ma de formulacións de reclamacións e denuncias que se habilite polo Concello.
7.3. Medidas de corrección e persecución
7.3.1. Procedemento para abordar conflitos de intereses

Se os controis non corroboran a información, procederase a pechar o caso. Se os resultados
dos controis confirman a información inicial, e o conflito de intereses é de tipo administrativo, o
superior xerárquico poderá:
Adoptar as sancións disciplinarias e as medidas administrativas que procedan contra o funcionario implicado; en particular aplicásese de maneira estrita o artigo 24 da Lei 40/2015, do 1
de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, relativo á recusación.
•

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

En caso de sospeitas fundadas da existencia dun conflito de intereses, comunicaranse ao superior xerárquico do implicado que procederá a levar a cabo os controis e investigacións necesarios.

Cancelar o contrato ou o acto afectado polo conflito de intereses e repetir a parte do proce demento en cuestión.
•

Facer público o ocorrido para garantir a transparencia das decisións e, como elemento disuasorio, para impedir que volvan producirse situacións similares, de acordo coa Lei 19/2013,
do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
En todo caso, o superior xerárquico informará o Comité Antifraude da posible existencia de
conflito de intereses declarada, das verificacións e actuacións realizadas e das decisións tomadas para a xestión do mesmo.
Se o conflito de intereses é de natureza penal, o superior xerárquico deberá, ademais de adop tar as medidas anteriores, comunicar os feitos ao Comité Antifraude para que este o poña en
coñecemento do Ministerio fiscal, a fin de que adopte as medidas pertinentes.
7.3.2. Corrección
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Calquera indicio ou certeza de fraude, ou calquera actuación de risco das establecidas no Ane xo V, deberá comunicarse de inmediato ao Comité Antifraude por medio da Caixa de correos
de denuncias establecido neste Plan.
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no Concello de Ames, recolléndose no Anexo V as máis utilizadas. Trátase de indicadores de
aviso de que puidese estar a ocorrer unha actividade fraudulenta. O Comité Antifraude encargarase de realizar unha revisión anual do catálogo anterior e, no seu caso, actualizarao.

No caso de que se detecten irregularidades sistémicas, adoptaranse as seguintes medidas:
Revisar a totalidade dos expedientes incluídos nesa operación e/ou de natureza económica
análoga.
•

Revisar a totalidade dos expedientes incluídos nesa operación e/ou de natureza económica
análoga.
•

Retirar o financiamento comunitario de todos aqueles expedientes nos que se identifique a
incidencia detectada.
•

Comunicar ás unidades executoras as medidas necesarias a adoptar para emendar a debilidade detectada, de forma que as incidencias atopadas non volvan repetirse.
•

Revisar os sistemas de control interno para establecer os mecanismos oportunos que detecten as referidas incidencias nas fases iniciais de verificación.
•

7.3.3. Persecución.
O máis pronto posible, o Comité Antifraude procederá a:
Comunicar os feitos producidos e as medidas adoptadas á entidade decisora (ou á entidade
executora que lle encomendara a execución das actuacións, nese caso será esta a que llos comunicará á entidade decisora), quen comunicará o asunto á Autoridade Responsable, a cal
poderá solicitar a información adicional que considere oportuna de fronte o seu seguimento e
comunicación á Autoridade de Control.
Denunciar, se fose o caso, os feitos punibles ás Autoridades Públicas competentes (Servizo
Nacional de Coordinación Antifraude - SNCA-) e para a súa valoración e eventual comunicación á Oficina Europea de Loita contra a Fraude.
•

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

•

Iniciar unha información reservada para depurar responsabilidades ou incoar un expediente
disciplinario.
•

•

Denunciar os feitos ante a fiscalía e os tribunais competentes, nos casos oportunos.

8. Seguimento e control periódico do plan

8.1. Supervisión
A supervisión consistirá nun seguimento continuo das medidas antifraude implantadas no Concello de Ames a través da súa avaliación periódica, de maneira que permita identificar e corrixir
as deficiencias que puidesen existir.
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A facultade de supervisión e revisión das medidas contidas no presente Plan antifraude, a súa
posta en coñecemento, formación continua e, no seu caso, actualización correspóndelle ao Comité antifraude.
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A detección de posible fraude, ou a súa sospeita fundada, conlevará a inmediata suspensión do
procedemento, a notificación de tal circunstancia no máis breve prazo posible ás autoridades
interesadas e aos organismos implicados na realización das actuacións e a revisión de todos
aqueles proxectos que puidesen estar expostos ao mesmo.
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Ante calquera sospeita de fraude corresponderá actuar ao Comité Antifraude a fin de solicitar
toda a información necesaria que permita determinar se efectivamente esta se produciu. A aparición de varios dos indicadores denominados “bandeiras vermellas” será un dos principais criterios para determinar a existencia de fraude.

As aprobacións definitivas de cada unha das modificacións e actualizacións deste Plan deberán
ser aprobadas polo Pleno do Concello.
As revisións realizaranse de forma continuada cando:
Se produzan cambios relevantes no procedemento de xestión e/ou execución dos fondos do
MRR.
•

Se produza unha fraude nalgunha das fases do procedemento de xestión e/ou execución
dos fondos do MRR.
•

•

Se poñan de manifesto infraccións relevantes das súas disposicións.

Haxa modificacións legais ou xurisprudenciais relevantes que así o aconsellen, no prazo de
6 meses desde a modificación.
•

O presente Plan antifraude revisarase, aínda cando non se produza ningunha das circunstancias anteriormente ditas, polo menos unha vez ao ano.

Para levar a cabo a reevaluación de riscos de fraude, a Comisión Antifraude terá, especialmente, en conta:
As medidas que son máis susceptibles da fraude (por exemplo, aquelas con alta intensidade, alto orzamento, moitos requisitos para xustificar polo solicitante, controis complexos, etc.).
•

•

Os casos de fraude ou conflitos de intereses detectados durante o período de revisión.

•

Os resultados dos traballos de auditoría realizados durante o período de revisión.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Adicionalmente, sempre que as circunstancias esíxano e en todo caso, cando se constate a co misión de fraude, se reevaluará o risco, impacto e probabilidade de fraude nos procesos crave
da execución do PRTR e, en calquera caso, dita reevaluación farase cunha periodicidade, polo
menos, anual.

No seu caso, os resultados de auditorías da Comisión Europea ou do Tribunal de Contas
Europeo durante o período de revisión.
•

ANEXO I. Cuestionario de prevención de conflito de interese, fraude e corrupción.

Esta autoavaliación configúrase no artigo 6 da Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembro, pola
que se configura o sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia
como unha actuación obrigatoria para o órgano xestor.
O Anexo II.B.5 da Orde HFP/1030/2021 inclúe un cuestionario de autoavaliación relativo ao estándar mínimo:
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Neste Anexo ha de incluírse o resultado da autoavaliación do risco de fraude que se levou a
cabo.
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O Plan Antifraude entrará en vigor na data da súa aprobación polo Pleno do Concello e estará
vixente en tanto non se aprobe a súa anulación ou modificación.
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8.2. Revisión e modificación.
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33

22

11

1. Disponse dun «Plan de medidas antifraude» que lle permita á entidade executora ou á entidade
decisoria garantir e declarar que, no seu respectivo ámbito de actuación, os fondos correspondentes utilizáronse de conformidade coas normas aplicables, en particular, no que se refire á prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de intereses?
2. Constátase a existencia do correspondente «Plan de medidas antifraude» en todos os niveis de
execución?
Prevención
3. Dispón dunha declaración, ao máis alto nivel, onde se comprometa a loitar contra a fraude?
4. Realízase unha autoavaliación que identifique os riscos específicos, o seu impacto e a probabilidade de que ocorran e revísase periodicamente?
5. Difúndese un código ético e infórmase sobre a política de obsequios?
6. Impártese formación que promova a Ética Pública e que facilite a detección da fraude?
7. Elaborouse un procedemento para tratar os conflitos de intereses?
8. Cumpriméntase unha declaración de ausencia de conflito de intereses por todos os intervenientes?
Detección
9. Definíronse indicadores de fraude ou sinais de alerta (bandeiras vermellas) e comunicáronse ao
persoal en posición de detectalos?

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

10. Utilízanse ferramentas de prospección de datos ou de puntuación de riscos?
11. Existe algún procedemento para que calquera interesado poida presentar denuncias?
12. Disponse dalgunha Unidade encargada de examinar as denuncias e propoñer medidas?
Corrección
13. Avalíase a incidencia da fraude e cualifícase como sistémico ou puntual?
14. Retíranse os proxectos ou a parte dos mesmos afectados pola fraude e financiados ou a finan ciar polo MRR?
Grado de
mento

Pregunta

cumpri-

15. Comunícanse os feitos producidos e as medidas adoptadas á entidade executora, á entidade
decisoria ou á Autoridade Responsable, segundo proceda?
16. Denúncianse, nos casos oportunos, os feitos punibles ás Autoridades Públicas nacionais ou
da Unión Europea ou diante a fiscalía e os tribunais competentes?
Subtotais puntos.
Puntos totais.
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Persecución
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Puntos relativos (puntos totais/puntos máximos).
Nota: 4 equivale ao máximo cumprimento, 1 ao mínimo.

Anexo II. Declaración de ausencia de conflito de intereses
Expediente:
[Contrato/Subvención]:
Ao obxecto de garantir a imparcialidade no procedemento de [contratación/subvención] arriba
referenciado, o/os abaixo asinante/s, como participante/s no proceso de preparación e tramitación do expediente, declara/declaran:
Primeiro. Estar informado/s do seguinte:

2. Que o artigo 64 «Loita contra a corrupción e prevención dos conflitos de intereses» da Lei
9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, ten o fin de evitar calquera distorsión da competencia e garantir a transparencia no procedemento e asegurar a igualdade de
trato a todos os candidatos e licitadores.
3. Que o artigo 23 «Abstención», da Lei 40/2015, de 1 outubro, de Réxime Xurídico do Sector
Público, establece que deberán absterse de intervir no procedemento «as autoridades e o persoal ao servizo das Administracións en quen se dea algunhas das circunstancias sinaladas no
apartado seguinte», sendo estas:

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

1. Que o artigo 61.3 «Conflito de intereses», do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xullo (Regulamento financeiro da UE) establece que
«existirá conflito de intereses cando o exercicio imparcial e obxectivo das funcións véxase com prometido por razóns familiares, afectivas, de afinidade política ou nacional, de interese
económico ou por calquera motivo directo ou indirecto de interese persoal.»

a) Ter interese persoal no asunto de que se trate ou noutro en cuxa resolución puidese influír a
daquel; ser administrador de sociedade ou entidade interesada, ou ter cuestión litixiosa pendente con algún interesado.

c) Ter amizade íntima ou inimizade manifesta con algunha das persoas mencionadas no apartado anterior.
d) Intervir como perito ou como testemuña no procedemento de que se trate.
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b) Ter un vínculo matrimonial ou situación de feito asimilable e o parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao ou de afinidade dentro do segundo, con calquera dos interesados, cos
administradores de entidades ou sociedades interesadas e tamén cos asesores, representantes legais ou mandatarios que interveñan no procedemento, así como compartir despacho profesional ou estar asociado con estes para o asesoramento, a representación ou o mandato.
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Terceiro. Que se compromete/n a poñer en coñecemento do [órgano de contratación/comisión
de avaliación], sen dilación, calquera situación de conflito de intereses ou causa de abstención
que dea ou puidese dar lugar ao devandito escenario.
Cuarto. Coñezo que, unha declaración ausencia de conflito de intereses que se demostre que
sexa falsa, carrexará as consecuencias disciplinarias, administrativas e/ou xudiciais que estableza a normativa de aplicación.
E para que conste, asino a presente declaración.
Anexo III. Declaración institucional sobre a loita contra a fraude

Os empregados públicos que integran o Concello de Ames e as súas empresas públicas, no
caso de habelas, asumen e comparten este compromiso, tendo entre outros deberes, os de
“velar polos intereses xerais, con suxeición e observancia da Constitución e do resto do ordenamento xurídico, e actuar conforme os seguintes principios: obxectividade, integridade, neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, dedicación ao servizo público,
transparencia, exemplaridade, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, promoción da
contorna cultural e ambiental, e respecto á igualdade entre mulleres e homes” (artigo 52 da Lei
7/2017, do 12 de Abril, do Estatuto Básico do Empregado Público).
Do mesmo xeito, os membros dos órganos de goberno do Concello de Ames, manifestan o
mesmo compromiso contra a fraude e rexiránse, ademáis de polas disposicións do Plan Antifraude, polo establecido no Código ético e de bo goberno, aprobado no Pleno do Concello de
25 de novembro de 2021.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Un dos principais obxectivos do Concello de Ames é reforzar, dentro do ámbito das súas com petencias, a política antifraude no desenvolvemento das súas funcións. Por iso, o Concello, a
través desta declaración institucional, quere manifestar o seu compromiso cos estándares máis
altos no cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais e a súa adhesión aos máis estritos
principios de integridade, obxectividade e honestidade, de maneira que a súa actividade sexa
percibida por todos os axentes que se relacionan con ela como oposta á fraude e a corrupción
en calquera das súas formas.

Así mesmo, no Concello de Ames procederase a denunciar aquelas irregularidades ou sospeitas de fraude que puidesen detectarse, a través das canles internas de notificación e sempre
en colaboración co Servizo Nacional de Coordinación Antifraude. Todos os informes trataranse
na máis estrita confidencialidade e de acordo coas normas que regulan esta materia.
En definitiva, o Concello de Ames adopta unha política de tolerancia cero coa fraude, estable cendo un sistema de control interno deseñado para previr e detectar, no posible, calquera actuación fraudulenta e, no seu caso, emendar as súas consecuencias, adoptando para iso os
principios de integridade, imparcialidade e honestidade no exercicio das súas funcións.

56

NOME:
PRADA QUEIPO, ROSA ANA
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

Esta política, que será plasmada no Plan antifraude do Concello de Ames, o cal deberá ser
aprobado polo Pleno, o que persegue é consolidar unha cultura que desalente toda actividade
fraudulenta e que facilite a súa prevención e detección, promovendo o desenvolvemento de
procedementos efectivos para a xestión destes supostos. Ademais, póñense en marcha medidas eficaces e proporcionadas de loita contra a fraude baseadas na avaliación do risco de fraude.
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Segundo. Que non se atopa/n incurso/s en ningunha situación que poida cualificarse de conflito de intereses das indicadas no artigo 61.3 do Regulamento Financeiro da UE e que non con corre na súa/s persoa/s ningunha causa de abstención do artigo 23.2 da Lei 40/2015, do 1 de
outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público que poida afectar o procedemento de licitación/
concesión.
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e) Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto, ou
prestarlle nos dous últimos anos servizos profesionais de calquera tipo e en calquera circunstancia ou lugar».

O Concello conta con procedementos para a posta en marcha de medidas eficaces e proporcionadas contra a fraude, tendo en conta os riscos detectados.
Estes procedementos inclúen, dentro das medidas destinadas a previr a fraude, a divulgación
dun Código Ético de Conduta do persoal do Concello, ademais do Código ético e de bo gober no, aplicable aos membros dos órganos de goberno, entre outros. Estes instrumentos constitúen unha ferramenta fundamental para transmitir os valores e as pautas de conduta en materia
de fraude, recollendo os principios que deben servir de guía e rexer a actividade do persoal empregado público.
I. PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTAIS
A actividade diaria do persoal municipal debe reflectir o cumprimento dos principios éticos recollidos nos artigos 52 a 54 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, que establecen o
seguinte:
CAPÍTULO VI
Deberes dos empregados públicos. Código de Conduta

Os empregados públicos deberán desempeñar con dilixencia as tarefas que teñan asignadas e
velar polos intereses xerais con suxeición e observancia da Constitución e do resto do ordena mento xurídico, e deberán actuar conforme os seguintes principios: obxectividade, integridade,
neutralidade, responsabilidade, imparcialidade, confidencialidade, dedicación ao servizo público, transparencia, exemplaridade, austeridade, accesibilidade, eficacia, honradez, promoción
da contorna cultural e ambiental, e respecto á igualdade entre mulleres e homes, que inspiran o
Código de Conduta dos empregados públicos configurado polos principios éticos e de conduta
regulados nos artigos seguintes.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Artigo 52. Deberes dos empregados públicos. Código de Conduta.

Os principios e regras establecidos neste capítulo informarán a interpretación e aplicación do
réxime disciplinario dos empregados públicos.
Artigo 53. Principios éticos.

2. A súa actuación perseguirá a satisfacción dos intereses xerais dos cidadáns e fundamentara se en consideracións obxectivas orientadas cara á imparcialidade e o interese común, á marxe
de calquera outro factor que exprese posicións persoais, familiares, corporativas, clientelares
ou calquera outras que poidan chocar con este principio.
3. Axustarán a súa actuación aos principios de lealdade e boa fe coa Administración na que
presten os seus servizos, e cos seus superiores, compañeiros, subordinados e cos cidadáns.
4. A súa conduta basearase no respecto dos dereitos fundamentais e liberdades públicas, evitando toda actuación que poida producir discriminación algunha por razón de nacemento, orixe
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1. Os empregados públicos respectarán a Constitución e o resto de normas que integran o ordenamento xurídico.
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Anexo IV. Código de Conduta dos empregados públicos

6. Non contraerán obrigacións económicas nin intervirán en operacións financeiras, obrigacións
patrimoniais ou negocios xurídicos con persoas ou entidades cando poida supoñer un conflito
de intereses coas obrigacións do seu posto público.
7. Non aceptarán ningún trato de favor ou situación que implique privilexio ou vantaxe inxustificada, por parte de persoas físicas ou entidades privadas.
8. Actuarán de acordo cos principios de eficacia, economía e eficiencia, e vixiarán a consecución do interese xeral e o cumprimento dos obxectivos da organización.
9. Non influirán na axilización ou resolución de trámite ou procedemento administrativo sen xusta causa e, en ningún caso, cando iso comporte un privilexio en beneficio dos titulares dos cargos públicos ou a súa contorna familiar e social inmediato ou cando supoña un menoscabo dos
intereses de terceiros.
10. Cumprirán con dilixencia as tarefas que lles correspondan ou se lles encomenden e, no seu
caso, resolverán dentro de prazo os procedementos ou expedientes da súa competencia.
11. Exercerán as súas atribucións segundo o principio de dedicación ao servizo público abstén dose non só de condutas contrarias ao mesmo, senón tamén de calquera outras que compro metan a neutralidade no exercicio dos servizos públicos.

Artigo 54. Principios de conduta.
1. Tratarán con atención e respecto aos cidadáns, aos seus superiores e aos restantes empregados públicos.
2. O desempeño das tarefas correspondentes ao seu posto de traballo realizarase de forma dilixente e cumprindo a xornada e o horario establecidos.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

12. Gardarán secreto das materias clasificadas ou outras cuxa difusión estea prohibida legalmente, e manterán a debida discreción sobre aqueles asuntos que coñezan por razón do seu
cargo, sen que poidan facer uso da información obtida para beneficio propio ou de terceiros, ou
en prexuízo do interese público.

3. Obedecerán as instrucións e ordes profesionais dos superiores, salvo que constitúan unha
infracción manifesta do ordenamento xurídico, nese caso poñeranas inmediatamente en coñecemento dos órganos de inspección procedentes.
4. Informarán os cidadáns sobre aquelas materias ou asuntos que teñan dereito a coñecer, e
facilitarán o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas obrigacións.

6. Rexeitarase calquera agasallo, favor ou servizo en condicións vantaxosas que vaia máis aló
dos usos habituais, sociais e de cortesía, sen prexuízo do establecido no Código penal.
7. Garantirán a constancia e permanencia dos documentos para a súa transmisión e entrega
aos seus posteriores responsables.
8. Manterán actualizada a súa formación e cualificación.
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5. Administrarán os recursos e bens públicos con austeridade, e non utilizarán os mesmos en
proveito propio ou de persoas achegadas. Terán, así mesmo, o deber de velar pola súa conservación.
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5. Absteranse naqueles asuntos nos que teñan un interese persoal, así como de toda actividade privada ou interese que poida supoñer un risco de expor conflitos de intereses co seu posto
público.
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racial ou étnica, xénero, sexo, orientación sexual, relixión ou conviccións, opinión, discapacidade, idade ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.

11. Garantirán a atención ao cidadán na lingua que o solicite sempre que sexa oficial no territo rio.
Con independencia do establecido no Estatuto Básico do Empregado Público, as persoas que
exerzan tarefas de xestión, seguimento e/ou control que participen na execución das medidas
do PRTR, prestarán especial atención no cumprimento do presente Código Ético e de Conduta
nos seguintes aspectos e fases do procedemento de xestión de proxectos financiados con fondos do MRR:

•

Elixibilidade dos gastos.

•

Contratación pública.

•

Réximes de axuda.

•

Información e publicidade.

•

Medio Ambiente.

•

Igualdade de oportunidades e non discriminación.

2. As persoas empregadas públicas relacionadas coa xestión, seguimento e control dos fondos
do MRR exercerán as súas funcións baseándose na transparencia, un principio que implica
claridade e veracidade no tratamento e difusión de calquera información ou datos que se dean
a coñecer, tanto interna como externamente.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

1. Levará a cabo o cumprimento rigoroso da lexislación da Unión, da nacional e da autonómica
aplicable na materia de que se trate, especialmente nas materias seguintes:

Este principio obriga a responder con dilixencia ás demandas de información, todo iso sen comprometer, de ningún modo, a integridade daquela información que puidese ser considerada
sensible por razóns de interese público.
3. Terase especial coidado en cumprir o principio de transparencia:
Cando se dean a coñecer e comuniquen os resultados de procesos de concesión de axudas
financiadas polos fondos do MRR.
•

Durante o desenvolvemento dos procedementos de contratación.

4. O cumprimento do principio de transparencia non irá en detrimento do correcto uso que o
persoal debe de facer daquela información considerada de carácter confidencial, como poden
ser datos persoais ou información proveniente de empresas e outros organismos, debendo
absterse de utilizala en beneficio propio ou de terceiros, en prol da obtención de calquera trato
de favor ou en prexuízo do interese público.
5. Existirá conflito de intereses cando o exercicio imparcial e obxectivo por parte do persoal em pregado público das funcións relacionadas cos fondos do MRR, véxase comprometido por ra-
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•
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10. Poñerán en coñecemento dos seus superiores ou dos órganos competentes as propostas
que consideren adecuadas para mellorar o desenvolvemento das funcións da unidade na que
estean destinados. Para estes efectos poderase prever a creación da instancia adecuada competente para centralizar a recepción das propostas dos empregados públicos ou administrados
que sirvan para mellorar a eficacia no servizo.
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9. Observarán as normas sobre seguridade e saúde laboral.

Terase especial coidado en que non se produzan conflitos de intereses no persoal empregado
público relacionado cos procedementos de “contratación” e “concesión de axudas públicas”, en
operacións financiadas por fondos do MRR.
A) Contratación pública.
•

No caso de que se identifique un risco de conflito de intereses procederase a:

−

Analizar os feitos coa persoa implicada para aclarar a situación.

−

Excluír á persoa en cuestión do procedemento de contratación.

−

No seu caso, cancelar o procedemento.

No caso de que efectivamente se produciu un conflito de intereses, aplicarase a normativa
legal en materia de sancións
•

B) Axudas públicas.
Os empregados públicos que participen nos procesos de selección, concesión e control de
axudas financiadas con fondos do MRR, absteranse de participar naqueles asuntos nos que
teñan un interese persoal.
•

No caso de que efectivamente se produza un conflito de intereses, aplicarase a normativa
legal en materia de sancións.
•

Entender e cumprir os principios do presente Código Ético e de Conduta, é responsabilidade de
todas as persoas que levan a cabo funciones de xestión, seguimento e/ou control de operacións financiadas con fondos do MRR.
Con todo, convén puntualizar e concretar algunhas responsabilidades específicas, segundo os
diferentes perfís profesionais.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

II. RESPONSABILIDADES RESPECTO DO CÓDIGO

1. Todo o persoal ten a obrigación de:
•

Ler e cumprir o disposto no Código.

Colaborar na súa difusión na contorna de traballo, a colaboradores, provedores, empresas
de asistencia técnica, beneficiarios de axudas ou calquera outra persoa que interactúe co Concello.
•

2. As persoas responsables de servizo.

•

Contribuír a liquidar posibles dúbidas que se expoñan respecto ao Código.

•

Servir de exemplo no seu cumprimento.

3. Os órganos directivos.
Promover o coñecemento do Código por parte de todo o persoal, así como a obrigación de
fomentar a observancia do Código e de cumprir os seus preceptos.
•
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Ademais das anteriores, teñen a obrigación de:
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Un conflito de intereses xorde cando unha ou un empregado público pode ter a oportunidade
de antepoñer os seus intereses privados aos seus deberes profesionais.
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zóns familiares, afectivas, de afinidade política, de interese económico ou por calquera outro
motivo, cos beneficiarios das actuacións cofinanciadas.

Deste xeito, calquera actuación de risco establecida neste documento, deberá comunicarse inmediatamente ao Comité Antifraude, xunto cos documentos pertinentes, para que leve a cabo o
procedemento oportuno.
Por outra banda, o Comité Antifraude encargarase de realizar unha revisión anual e, no seu
caso, actualizará a relación dos indicadores de risco aplicados.
Así pois, establécense as seguintes bandeiras vermellas, clasificadas por tipoloxía de prácticas
potencialmente fraudulentas.
1. Corrupción: subornos e comisións ilegais.
O indicador máis común de subornos e comisións ilegais é o trato favorable falto de explicación
que un contratista recibe dun empregado contratante durante certo tempo.
2. Outros indicadores de alerta

•

O patrimonio do empregado contratante aumenta inexplicada ou repentinamente.

•

O empregado contratante ten un negocio externo encuberto.

•

O contratista ten fama no sector de pagar comisións ilegais.

Prodúcense cambios indocumentados ou frecuentes nos contratos que aumentan o valor
destes.
•

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Existe unha relación social estreita entre un empregado contratante e un prestador de servizos
ou provedor.

O empregado contratante rexeita a promoción a un posto non relacionado coa contratación
pública.
•

•

O empregado contratante non presenta unha declaración de conflito de intereses.

3. Pregos reitores do procedemento amañados a favor dun licitador
Presentación dunha única oferta ou número anormalmente baixo de proposicións optando á
licitación.
•

Extraordinaria similitude entre os pregos reitores do procedemento e os produtos ou servizos do contratista gañador.
•

Queixas doutros ofertantes.

Pregos con prescricións máis restritivas ou máis xerais que as aprobadas en procedementos previos similares.
•

•

Pregos con cláusulas inusuais ou pouco razoables.
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As bandeiras vermellas, ou indicadores de risco, axudan a determinar se unha área concreta
de actividade necesita unha maior atención para descartar ou confirmar unha fraude potencial,
polo tanto non implica necesariamente a existencia de fraude. Para iso, o persoal do Concello
de Ames, deberá examinar toda actuación que poidera resultar sospeitosa no tocante á fraude,
atendendo ao establecido neste anexo.
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Anexo V. Bandeiras vermellas na loita contra a fraude

4. Licitacións colusorias
A oferta gañadora é demasiado alta en comparación cos custos previstos, coas listas de
prezos públicas, con obras ou servizos similares ou medias da industria, ou con prezos de referencia do mercado.
•

•

Todos os licitadores ofertan prezos altos de forma continuada.

Los prezos das ofertas baixan bruscamente cando novos licitadores participan no procedemento.
•

•

Os adxudicatarios repártense por rexión, tipo de traballo, tipo de obra.

•

O adxudicatario subcontrata aos licitadores perdedores.

Patróns de ofertas inusuais (por exemplo, as ofertas teñen porcentaxes exactas de rebaixa,
a oferta gañadora está xusto debaixo do limiar de prezos aceptables, ofértase exactamente ao
orzamento do contrato, os prezos das ofertas son demasiado altos, demasiado próximos, moi
distintos, números redondos, incompletos, etc.).
•

5. Conflito de intereses
•

Favoritismo inexplicable ou inusual dun contratista ou vendedor en particular.

•

Aceptación continua de altos prezos e traballo de baixa calidade, etc.

Empregado encargado de contratación non presenta declaración de conflito de interese ou o
fai de forma incompleta.
•

Empregado encargado de contratación declina ascenso a unha posición na que deixa de ter
que ver con adquisicións.
•

Empregado encargado de contratación parece facer negocios propios polo seu lado.

Socialización entre un empregado encargado de contratación e un provedor de servizos ou
produtos.
•

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

•

Aumento inexplicable ou súbito da riqueza ou nivel de vida do empregado encargado de
contratación.
•

6. Falsificación de documentos

•

Facturas sen logotipo da sociedade.

•

Cifras borradas ou tachadas.

•

Importes manuscritos.

•

Firmas idénticas en diferentes documentos.

NOME:
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A) No formato dos documentos:

B) No contido dos documentos:
•

Datas, importes, notas, etc. inusuais.

•

Cálculos incorrectos.
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O poder adxudicador define un produto dunha marca concreta en lugar dun produto xenéri-

co.
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•

•

Ausencia de números de serie nas facturas.

•

Descrición de bens e servizos dunha forma vaga.

C) Circunstancias inusuais:
•

Número inusual de pagos a un beneficiario.

•

Atrasos inusuais na entrega de información.

Os datos contidos nun documento, difiren visualmente dun documento similar expedido polo
mesmo organismo.
•

D) Incoherencia entre a documentación/información dispoñible:
•

Entre datas de facturas e o seu número.

•

Facturas non rexistradas en contabilidade.

•

A actividade dunha entidade non concorda cos bens ou servizos facturados.

7. Manipulación das ofertas presentadas:
Queixas dos oferentes.

•

Falta de control e inadecuados procedementos de licitación.

•

Indicios de cambios nas ofertas despois da recepción.

•

Ofertas excluídas por erros.

•

Licitador capacitado descartado por razóns dubidosas.

O procedemento non se declara deserto e volve convocarse a pesar de que se recibiron me nos ofertas que o número mínimo requirido.
•

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

•

8. Fraccionamento do gasto:
Aprécianse dous ou máis adquisicións con similar obxecto efectuadas a idéntico adxudicatario
por baixo dos límites admitidos para a utilización de procedementos de adxudicación directa ou
dos limiares de publicidade ou que esixirían procedementos con maiores garantías de conco rrencia.
•

Separación inxustificada das compras, por exemplo, contratos separados para man de obra e
materiais, estando ambos por baixo dos limiares de licitación aberta.
•

Compras secuenciais xusto por baixo de limiares de obrigación de publicidade das licitacións.

PUNTO DÉCIMO PRIMEIRO. APROBACIÓN SUPLEMENTO DE CRÉDITO 1/2022.
Expediente GD: 5445/2022
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Carencia de elementos obrigatorios nunha factura.
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INFORME SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
ASUNTO:
INFORME
TIPO DE EXPEDIENTE:
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO. Suplemento de crédito 2/2021
Informe intervención
132/2022
Expediente
5445/2022
1- MARCO NORMATIVO.
A normativa de aplicación ao asunto informado é, en esencia, a recollida nas seguintes disposicións:
Normativa estatal.
1. Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL)
2. RDL 2/2004, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLRFL).
3. Lei Orgánica 2/12, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira (LOEPSF).
4. Real Decreto 500/90, de 20 de abril, que desenrola o TRLRFL en materia orzamentaria.
5. Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento
da Lei 18/2001, do 12 de decembro, de estabilidade orzamentaria, na súa aplicación ás entidades locais.
6. Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais.
7. Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade
Financeira.
Normativa aprobada polo Concello de Ames.
8. Bases de execución do orzamento.

Pola concelleira de economía e facenda remítese memoria na que se propón a aprobación dun suplemento de crédito por importe de 1.950.047,39 € financiado con RTGX, para levar a cabo determinadas
actuación incluídas nun Plan denominado Ames Progresa e novas actuacións no 2022.
O presente informe é emitido en cumprimento do disposto na Base de execución do orzamento nº11, e
nel non se aborda a legalidade dos gastos afectados por esta modificación, que deberán ser obxecto de
fiscalización independente, no marco co correspondente procedemento.

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

2.- ANTECEDENTES DE FEITO.

3.- ANTECEDENTES DE DEREITO.
Segundo dispón o artigo 177 do TRLRFL, cando sexa preciso efectuar algún gasto que non poida demorarse até o exercicio seguinte, e non exista no orzamento da corporación crédito, ou sexa insuficiente ou
non ampliable o consignado, o presidente da corporación ordenará a incoación do expediente de concesión de crédito extraordinario, no primeiro caso, ou de suplemento de crédito, no segundo.

De acordo co previsto na Base de execución nº 11, os créditos extraordinarios que se tramiten ateranse
ás normas establecidas no artigo 177 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aos artigos 35 a 38 do Decreto
500/1990 do 20 de abril, e ás contempladas na referida base.
Estes tipo de expedientes poderase financiar:
Con cargo ao remanente líquido de tesourería
Con novos ingresos non previstos inicialmente no orzamento.
Con maiores ingresos efectivamente recadados sobre os totais previstos nalgún concepto do orzamento.
•
•
•
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A modificación a efectuar reviste o carácter de suplemento de crédito, ao existir no orzamento as aplicacións orzamentarias ás que resultan imputables os actuacións plantexadas, pero ser insuficiente o crédito
a nivel de vinculación xurídica para o sustento das mesmas.
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Figura no expediente informe conxunto de Secretaría e Intervención do teor literal
seguinte:

O concello de Ames aprobou a liquidación do orzamento en data de 1 de xullo de 2021, da liquidación extráense as seguinte magnitudes:
RTGX 2021

9.366.375,02

O Congreso dos Deputados suprimiu a regras fiscais para 2022.
Neste contexto o RTGX poderá ser empregado como fonte de financiamento nos términos do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
E por outra banda pode empregar o remanente de tesourería para gastos xerais como fonte de financiamento de posibles modificacións orzamentarias,.
Parte do RTGX debe empregado como fonte de financiamento para a incorporación de remanentes para
gastos comprometidos no 2021. Ata a data deste informe aínda non se incorporou remanente para estes
gastos non obstante atendendo ao importe da modificación proposta e o importe dos remanentes comprometidos 3.563.883,75 euros o remanente resultaría suficiente para financiar ambas modificaicóns.
SC 1/2022
Importe RTGX tras o SC 1/2022

1.950.047,39 €
7.416.327,63€

Aspecto

Grao de cumprimento

¿ESTÁ MOTIVADO O CARÁCTER ESPECÍFICO, DETERMINADO E INAPRAZABLE DOS
GASTOS QUE SE PRETENDEN FINANCIAR
CA PRESENTE MODIFICACIÓN.

Os gastos son específicos en canto a inaprazabilidade dos mesmos a mesma xustificase na
memoria da concelleira.

A FONTE DE FINANCIAMENTO DA MODIFICACIÓN É UNHA DAS PREVISTA A ESTE
EFECTO POLA NORMATIVA DE APLICACIÓN.

SI (remanente de tesourería gastos xerais).

APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS
DAS POLA MODIFICACIÓN.

As aplicacións afectadas por esta modificación
son as sinaladas no cadro que se insire na memoria da concelleira, considerándose axeitadas,
en atención á características do gasto que se
pretende atender ca mesma.

AFECTA-

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Cumprimento dos aspectos de legalidade que afectan ao expediente.

4- ESTABILIDADE ORZAMENTARIA E REGRA DE GASTO

A utilización do RTGX como fonte de financiamento incide de forma negativa na estabilidade orzamentaria e na regra de gasto xa que supón utilizar empregos financeiros para gasto corrente.
O orzamento municipal do concello de Ames para o exercicio 2022 mostraba tras axustes unha capacidade de financiamento de 456.206,89 euros.
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O remanente de tesourería do exercicio 2021, utilizado como recurso para financiar expedientes de modificación de créditos constitúe unha fonte de financiamento propia derivada da execución orzamentaria
municipal.
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Posibilidade de empregar o remanente de tesourería para gastos xerais como fonte de financia mento.
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Con recursos procedentes de operacións de crédito para os gastos de investimento.
Mediante baixas dos créditos de partidas de gastos non comprometidos, sempre que se estimen reducíbeis sen perturbación do servizo (opción esta última escollida neste caso).
•
•

Así mesmo cabe recordar que a supresión das regras fiscais non implica a supresión das obrigas que
teñen as administracións públicas con terceiros, e, concretamente, cos provedores. Os prazos para atender a débeda comercial están fixados na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas
de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, e deben cumprirse polas administracións públicas.
Polo tanto si se incumpren os prazos de pago, serán aplicables os artigos 13.6 e 18.5 da LOEPSF, e os
procedementos que establecen para a corrección de situacións de períodos medios de pagos a provedores excesivos.
En virtude do exposto pode producirse un “desequilibrio” ou “necesidade de financiamento” en 2022, o
requiriría dun Plan económico financeiro de corrección que, en todo caso debería poñer de manifesto que
o desequilibrio está motivado exclusivamente pola utilización do remanente de tesourería como recurso
para financiar modificacións de créditos nos conceptos de gasto non financeiro.
Si ben o Congreso dos Deputados acorou suspender as regras fiscais para 2022, isto implica que o incumprimento das regras indicadas, non obriga a corporación á aprobación dun plan económico financeiro
nos términos do artigo 32 da LOEPSF.
5.- CONCLUSIÓNS.
Carácter do informe: En base ao exposto INFÓRMASE FAVORABLEMENTE a aprobación da modificación de crédito plantexada, nos termos propostos.
• Órgano competente para a adopción do acordo: de acordo co disposto no artigo 21.1 f) da LRBRL, así
como na base de execución do orzamento nº 11, o órgano competente para a aprobación deste expediente é o Pleno.
• Trámite a seguir para a aprobación do expediente: de acordo co indicado, o expediente deberá seguir
o trámite disposto para o caso do orzamento xeral nos artigos 168 e 169 do TRLRFL, así como na Base
de execución do orzamento nº 11, integrado polas seguintes fases:
1. Ditame da Comisión informativa permanente de Economía e Facenda e Especial de Contas.
2. Aprobación inicial polo Pleno do Concello.
3. Exposición pública do expediente por prazo de quince días hábiles, previo anuncio no Boletín Oficial
da Provincia.
4. Aprobación definitiva polo Pleno, no suposto de presentarse reclamacións; noutro caso, o acordo
aprobatorio inicial considerarase definitivo sen necesidade de acordo posterior.
5. Publicación do expediente, resumido por Capítulos, no Boletín Oficial da Provincia.
6. Simultaneamente ao envío do anuncio de publicación indicado no apartado anterior, remitirase copia á
Comunidade Autónoma e á Administración do Estado.
A interventora

A secretaria
(informe aos efectos de procedemento)

Margarita Fernández Sobrino

Rosa Ana Prada Queipo”

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

•

Logo de finalizar as intervencións, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus
membros, adoptou os seguintes acordos:
Primeiro. Aprobar inicialmente o expediente de suplemento de crédito número 1/2022
do orzamento financiado con remanente de tesourería para gastos xerais, de acordo
co seguinte detalle:

66

NOME:
PRADA QUEIPO, ROSA ANA
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

(.................................................)

Asinado Dixitalmente no Concello de Ames - https://sede.concellodeames.gal - Código Seguro de Verificación: 15220IDOC262EFEC03E7F2E24FBA

As modificacións tramitadas ata a data actual implican unha redución do RTGX.
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Atendendo ao anterior e ao escaso marxe de capacidade de financiamento do orzamento 2022 a tramitación do SC 1/2022 levaría a incumprir o principio de estabilidade orzamentaria e a regra de gasto a
31/12/2022.

1
2
3
4
5
6
40
7
8
9
10
11
1
12
20
13
14
15
16
17
21
22
25
26
29
33
18
19
20
50
6
2
21
55
22
23
24
25
4
26
27
10
20
28
22
29
30
1
35
18
19
20
9
31

40.000,00
40.000,00
15.000,00
5.000,00
48.000,00
60.000,00
15.966,86
53.000,00
30.000,00
100.000,00
9.000,00
21.200,00
350.000,00
18.000,00
20.520,00
5.000,00
8.000,00
15.000,00
36.000,00
20.000,00
8.000,00
15.000,00
50.678,06
4.800,00
75.117,18
2.400,00
50.880,00
29.680,00
50.880,00
18.000,00
6.000,00
8.500,00
18.000,00
60.000,00
37.100,00
25.000,00
15.000,00
18.000,00
68.000,00
45.000,00
27.000,00
24.629,11
25.300,00
15.000,00
50.000,00
8.000,00
50.000,00
70.000,00
60.000,00
20.000,00
5.396,18
10.000,00
21.000,00
48.000,00
1.950.047,39
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Importe
40.000,00
40.000,00
15.000,00
5.000,00
48.000,00
60.000,00
15.966,86
53.000,00
30.000,00
100.000,00
9.000,00
21.200,00
350.000,00
18.000,00
20.520,00
5.000,00
8.000,00
15.000,00
36.000,00
20.000,00
8.000,00
15.000,00
50.678,06
4.800,00
75.117,18
2.400,00
50.880,00
29.680,00
50.880,00
18.000,00
6.000,00
8.500,00
18.000,00
60.000,00
37.100,00
25.000,00
15.000,00
18.000,00
68.000,00
45.000,00
27.000,00
24.629,11
25.300,00
15.000,00
50.000,00
8.000,00
50.000,00
70.000,00
60.000,00
20.000,00
5.396,18
10.000,00
21.000,00
48.000,00
1.950.047,39
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PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
CIA
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PROX.
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PROX.
PROX.
PAP
PAP
PAP
PAP
OT.04
PROX.
PROX.
PROX.
PROX.
PROX.
PAP

Importe

Económi
ca
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000
87000

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
01/07/2022
DCAF08587B6280B37A145073275F726E60DDB4CA
01/07/2022
0FD2C3778C7B204298B5CEED09905C886F2BBDE1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4
2
3
2
2
2
2
4

Económi
ca
62600
64000
63200
60900
61900
22609
60900
61900
62300
62300
62200
62200
60900
62700
62200
62900
62200
61900
61900
61900
62900
62200
62200
61900
62200
62900
63200
63200
60900
62400
60000
62600
64100
62200
63200
64100
62900
62700
62700
62100
64100
61900
62200
62300
62900
62900
21200
62700
22799
63300
63300
60900
61900
63200
TOTAL

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

Ingresos:
Funcional
926
2411
2411
4314
134
4314
454
454
1539
1539
164
933
161
151
3262
3232
3341
432
432
432
3321
3341
342
342
342
342
342
342
342
933
151
133
920
933
132
132
132
132
151
933
920
454
342
3342
3341
342
3231
154
2411
3341
432
432
1539
920
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Gastos:
Proxecto
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2018
2021
2022
2021
2022
2022
2018
2022
2022
2022
2022
2017
2022

Tipo

órgano
Xestor

Núm
ero

PROGRAMA

ECONÓMICA

2022

4

PAP

1

926

62600

2022

4

PAP

2

2411

64000

2022

4

PAP

3

2411

63200

2022

4

PAP

4

4314

60900

2022

4

PAP

5

134

61900

2022

4

PAP

7

454

61900

2022

4

PAP

8

1539

62300

2022

4

PAP

9

1539

62300

2022

4

PAP

10

164

62200

2022

4

PAP

11

933

62200

2022

4

PAP

12

151

62700

2022

4

PAP

13

3232

62900

2022

4

PAP

14

3341

62200

2022

4

PAP

15

432

61900

2022

4

PAP

16

432

61900

2022

4

PAP

17

432

61900

2021

4

PAP

21

3321

62900

2021

4

PAP

22

3341

62200

2021

4

PAP

33

342

62900

2022

4

PAP

18

342

63200

2022

4

PAP

19

342

63200

2022
2022

4
4

PAP
PAP

20
21

342
920

60900
64100

2021

4

PRO
X.

55

933

62200

2022

4

PAP

22

132

63200

2022

4

PAP

23

132

64100

2022

4

PAP

24

132

62900

2022

4

PAP

25

132

62700

2021

4

PAP

4

151

62700

2022

4

PAP

26

933

62100

2022

4

PAP

27

920

64100

DENOMINACIÓN PROXECTO
Material Informático Centro de Formación
Documentación e Arquivo Audiovisual Municipal
Arranxo cuberta superior
Centro Emprego Aldea
Nova
Ampliación mercadillo
Pintado e sinalización
rúas e estradas urbanas
Melloras en asfaltados
pistas do Rural
Adquisición desbrozadora tractor
Adquisición novo camión
Mellora Sala Velatorio
Cemiterio Municipal
Acondicionamento
dependencias pediatría Milladoiro para policía local,
Rexistro e protección Civil
Estudio urbanístico rúa
Madalena (Milladoiro)
Mobiliario novo módulo
EIM O Bosque
Adaptación e investimentos no Local de Ensaio A
Factoría.
Sinalización espazos turísticos
Finalización Bosque do
peregrino
Proxecto Ambiental Carballeira de Ventín
Reforma na biblioteca de
Milladoiro e Bertamiráns:
bebeteca. Adquisición de
armarios e novas estanterías.
Climatización na Casa da
Cultura de Bertamiráns e
Milladoiro e acondicionamento da aula 2-3 do Milladoiro para adaptala a
actividades
Investimentos Skate Milladoiro
Reparación tellado campo de fútbol de Milladoiro
Reparación acceso exterior pavillón Barouta
Pista de Pádel Milladoiro
Dixitalización Arquivo
Reformas e mobiliario local destinado oficinas en
Bertamiráns.
Acondicionamento e climatización das dependencias Policía Local
Bertamiráns
Software xestión Policía
Local
Test de detención de drogas
Estudo conexión tráfico
Polígono coa AG-56
Modificacións
puntuais
PXOM
Expropiación
parcela
campo festa Trasmonte
(Ferreira).
Adquisición de aplicativo
control fichaxes
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FINANCIAMENTO 2022
FONDOS PROPIOS

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

15.000,00

15.000,00

5.600,00

5.600,00

48.000,00

48.000,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

100.000,00

100.000,00

9.000,00

9.000,00

20.000,00

20.000,00

18.000,00

18.000,00

5.000,00

5.000,00

8.000,00

8.000,00

15.000,00

15.000,00

35.000,00

35.000,00

20.000,00

20.000,00

8.000,00

8.000,00

15.000,00

15.000,00

40.000,00

40.000,00

48.000,00

48.000,00

28.000,00

28.000,00

48.000,00
18.000,00

48.000,00
18.000,00

60.000,00

60.000,00

35.000,00

35.000,00

25.000,00

25.000,00

15.000,00

15.000,00

18.000,00

18.000,00

80.000,00

80.000,00

45.000,00

45.000,00

27.000,00

27.000,00
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Anualidade

IMPORTE
PREVISTO
2022

DATA DE SINATURA: HASH DO CERTIFICADO:
01/07/2022
DCAF08587B6280B37A145073275F726E60DDB4CA
01/07/2022
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APLICACIÓN

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

PROXECTO

NOME:
PRADA QUEIPO, ROSA ANA
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

Segundo. Modificar o anexo de investimentos do orzamento 2022 incluíndo as actuación indicadas, de acordo co seguinte:

Tipo

órgano
Xestor

Núm
ero

PROGRAMA

ECONÓMICA

2022

4

PAP

1

926

62600

2022

4

PAP

28

3342

62300

2021

4

PAP

22

3341

62900

2022

4

PAP

29

342

62900

2022

2

PRO
X.

20

432

60900

2017

2

PRO
X.

9

1539

61900

2022

4

PAP

31

920

63200

Anualidade

DENOMINACIÓN PROXECTO
Material Informático Centro de Formación
Reparación e mellora fachadas local “ A Factoría”
Equipamentos
Casas
Cultura
Adquisión Material Deportivo
Achega municipal nominativa Diputación “ Mirador Val da Maía “Patrimonio Cultura.
Melloras na seguridade
do PM5-03
Obras instalación Climatización Oficinas Xerais
Milladoiro
TOTAI

IMPORTE
PREVISTO
2022

FINANCIAMENTO 2022
FONDOS PROPIOS

40.000,00

40.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

50.000,00

8.000,00

8.000,00

10.000,00

10.000,00

21.000,00

21.000,00

48.000,00

48.000,00

1.120.600,00

1.120.600,00

Terceiro. Publicar o acordo de aprobación inicial da modificación de créditos 1/2022
na modalidade de suplemento de crédito e a modificación do anexo de investimentos
do orzamento 2022, no Boletín Oficial da Provincia por un prazo de 15 días hábiles
para que os interesados/as poidan examinar o expediente e presentar as alegacións
que estimen pertinentes ante o Pleno.

Cuarto. Facultar o alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite
sexan precisas para a mellor execución do acordado.
D) PARA CONTROL DO GOBERNO:

POSTO DE TRABALLO:
Secretaria
Alcalde

O acordo de aprobación inicial elevarase a definitivo si durante o prazo de exposición
pública non se presentasen reclamacións.

PUNTO DÉCIMO SEGUNDO. ROGOS E PREGUNTAS.

Formúlanse diversos rogos e preguntas que están recollidos na vídeo acta desta
sesión plenaria.

Visto e prace
O alcalde

A secretaria

José Blas García Piñeiro

Rosa Ana Prada Queipo

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

69

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

NOME:
PRADA QUEIPO, ROSA ANA
GARCIA PIÑEIRO, JOSE BLAS

Sen mais asuntos que tratar, o alcalde presidente deu por rematado o acto e levantou
a sesión ás vinte e unha horas e trinta minutos (21:30) do 31 de maio de 2022, de todo
o que eu, como secretaria, deixo constancia.
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