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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

EXTRACTO da Resolución do 8 de maio de 2020 pola que se aproban as bases 
reguladoras e se convocan subvencións, en réxime de concorrencia competitiva 
e en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas ao financiamento de 
plans de formación das entidades locais de Galicia para o ano 2020, no marco 
do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas (código 
de procedemento PR780A).

BDNS: 505746.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da Resolución do 26 de marzo 
de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan subvencións, en 
réxime de concorrencia competitiva e en réxime de concorrencia non competitiva, des-
tinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais de Galicia para 
o ano 2020, no marco do Acordo de formación para o emprego das administracións 
públicas (AFEDAP), cuxo texto completo pode consultarse na Base de datos nacional 
de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primeiro. Entidades beneficiarias

Poderán ser beneficiarias da liña en réxime de concorrencia competitiva das subven-
cións convocadas os concellos, as deputacións provinciais e demais entidades locais re-
coñecidas no artigo 2 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da Administración local de 
Galicia, que promovan plans de formación para o persoal empregado público, de carácter 
unitario ou agrupado, dentro do ámbito do AFEDAP.

De conformidade co establecido no artigo 6, segundo parágrafo do AFEDAP, só poderá 
ser beneficiaria da liña en réxime de concorrencia non competitiva das subvencións convo-
cadas a Federación Galega de Municipios e Provincias.

Segundo. Obxecto

A concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva e en réxime de 
concorrencia non competitiva, destinadas ao financiamento de plans de formación para o 
emprego promovidos polas entidades locais de Galicia no marco do AFEDAP (código de 
procedemento administrativo PR780A).
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Terceiro. Bases reguladoras

As bases que rexerán serán as contidas na propia Resolución do 26 de marzo de 2020 
pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan subvencións, en réxime de con-
correncia competitiva e en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas ao financia-
mento de plans de formación das entidades locais de Galicia para o ano 2020, no marco do 
Acordo de formación para o emprego das administracións públicas.

As bases publicaranse no Diario Oficial de Galicia.

Cuarto. Contía

A concesión das subvencións para os plans de formación obxecto desta resolución fi-
nanciaranse con cargo ao crédito dispoñible no orzamento da Escola Galega de Adminis-
tración Pública por un importe de 403.843,50 euros.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte 
ao da publicación no Diario Oficial de Galicia desta convocatoria.

Sexto. Outros datos

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do for-
mulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.
gal e que figura como anexo I á resolución da convocatoria.

Para a presentación das solicitudes poderán empregarse calquera dos mecanismos de 
identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o 
sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

As solicitudes deberán ir asinadas electronicamente pola persoa designada como repre-
sentante da promotora para o plan presentado. Nos formularios normalizados cubriranse 
todos os campos obrigatorios sen engadir novos datos, e sen emendar, variar ou riscar o 
seu formato orixinal. En caso contrario, as solicitudes non serán admitidas a trámite. Xunto 
coa solicitude anexaranse copias dixitalizadas da documentación que se menciona nas 
bases da convocatoria.

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2020

Sonia Rodríguez-Campos González 
Directora da Escola Galega de Administración Pública
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