Examinouse o informe proposta elaborado con data 24/11/2021 pola xefatura de
Sección de Benestar Social que literalmente di:
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“Con data 29 de xullo de 2021 o Concello Pleno aprobou as bases reguladoras do
Premio Solidario “Cidade de Ferrol” 2021 así como a aprobación do gasto
correspondente ao importe do Premio pola contía de 10.000 euros con cargo á
aplicación orzamentaria 04001-2315-48000.Nesta convocatoria establécense duas
categorías:
.- A primeira, cunha dotación económica anual de 6.000 euros, que premie a posta en
marcha,ampliación ou continuación de proxectos solidarios e no eido do voluntariado
que se desenvolvan nun contexto local, é dicir, no ámbito do Concello de Ferrol.
.- A segunda, cunha dotación económica anual de 4.000 euros, que premie a posta en
marcha,ampliación ou continuación de proxectos solidarios no eido da cooperación
internacional e dentrodo ámbito da protección dos dereitos sociais básicos (saúde,
educación, alimentación, hábitat e auga e saneamento básico) das persoas e colectivos
máis vulnerables.
A convocatoria do premio foi publicada no BOP de A Coruña nº 146 con data 4 de
agosto onde se establecía un prazo de 15 días hábiles contados a a partir do dia
seguinte a esta publicación para a presentación de candidaturas.
Tal e como figura no artigo 3 desta convocatoria e unha vez realizada unha primeira
revisión da documentación presentada, co obxecto de comprobar que reúnen os
requisitos especificados na convocatoria se concederon 10 días habiles para poder
levar a cabo as subsanacións precisas.
Rematado este último prazo e examinada a totalidade da documentación ,proponse á
concelleira de Benestar Social e Patrimonio Histórico, o seguinte:
Primeiro: Admitir as candidaturas que de seguido se relacionan:

CATEGORIA

ENTIDADE/PARTICULAR PROXECTO

Proxecto solidario Asociación persoas Xordas de Un mundo de signos
ou voluntariado
Ferrolterra
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Proxecto solidario TEIMA DOWN
ou voluntariado

O emprego e as mulleres con
discapacidade.

Proxecto solidario ASOTRAME
ou voluntariado

Club de lectura

Proxecto solidario ASOTRAME
ou voluntariado

Café con tu hematologo

Proxecto solidario MANOS UNIDAS
ou voluntariado

Fame cero

Proxecto solidario FAMYC
ou voluntariado

Proxectos de mellora da calidade
de vida das persoas maiores

Proxecto solidario ASCM
ou voluntariado

Programa de voluntariado

Proxecto solidario ALCER
ou voluntariado

Programa de mellora da calidade
de vida das persoas con
enfermidade renal crónica.

Proxecto solidario MOVILIDADE HUMANA
ou voluntariado

Parcel “U” Horta comunitaria de
Canido

Proxecto solidario FUNDACIÓN
ou voluntariado
SECRETARIADO GITANO

Proxecto “Promociona”

Proxecto solidario Asociación Parkinson
ou voluntariado

Impacto psicoloxico da Covid
19 en persoas que padecen
Parkinson

Proxecto solidario ACCIÓN FAMILIAR
ou voluntariado

Agarimos

Proxecto solidario PATRONATO
ou voluntariado
CONCEPCIÓN ARENAL

Diversos programas

Proxecto
cooperación

de MANOS UNIDAS

Prevención del covid 19, huertos
escolares e materiais educativos
para niñas y niños de 2 escuelas
rurales en Lugazi (Uganda)

Proxecto
cooperación

de Azul en Accion

Intervención
sanitaria
oftalmológica en Senegal

Segundo- Inadmitir as candidaturas que de seguido se relacionan polos motivos que se
expoñen:

CATEGORIA

ENTIDADE/PARTICULAR Motivo da inadmisión

Proxecto
cooperación

de Ana González Fernández

Proxecto xa presentado por Azul
en Acción

Proxecto
cooperación

de Beyond Suncare

Non cumpre os requisitos
establecidos nas bases

Proxecto solidario CONXEITO
ou voluntariado

Non achega a documentación
requirida.

Terceiro.- Aprobar constitución do xurado ade acordo coa composición establecida
no artigo 4 das bases:



Presidenta: Eva Martínez Montero ( a concelleira delegada de Benestar Social).
Vogais:
Un representante de cada partido político con representación municipal :
Polo Grupo municipal do PSOE.............. Cristina Prados Rubio
Polo Grupo municipal do PP.................... Rosa Martínez Beceiro.
Polo Grupo municipal do BNG …......…Maria do Mar López González
Polo Grupo municipal do F.en C......….....Sainza Ruiz Ferreño
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Un membro do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.
Tres persoas representantes entre as entidades non participantes e coas que
o Concello de Ferrol ten asinados convenios de colaboración (designadas
pola Concelleira de Benestar) : Asfedro, Cogami e Aspaneps.
Cáritas Diocesana: entidade gañadora do Premio Solidario do 2019.
Secretaria: Funcionaria da concellería de Benestar Social
Cuarto: O xurado reunirase para valorar as distintas candidaturas o vindeiro día 9 de
decembro ás 9.00h horas na sala de comisións.”
Examinei a anterior proposta e apróboa nos seus propios termos
Ferrol, a data da sinatura dixital
A concelleira

Dou fe
o secretario
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