
Dª  PAULA  MARÍA  VÁZQUEZ  CARRASCO,  OFICIAL  MAIOR  DO
EXCMO. CONCELLO DE FERROL.

C E R T I F I C O : Que a Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 17
de xaneiro de 2022,  adoptou, entre outros, o seguinte acordo: 

“2.  PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  DA  MODIFICACIÓN  DO  PLAN
ESTRATÉXICO DE SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE FERROL PERIODO 2021-
2023  NO  RELATIVO  AO  SEU  ANEXO  E  CON  EFECTOS  PARA  A  LÍÑA
ESTRATÉXICA  3  CULTURA,  LECER  E  ACTIVIDADES  FESTIVAS,
INCORPORANDO ÁS MESMAS UNHA NOVA LIÑA NUMERADA COMO LS 3.4.
AXUDAS  A  LABOR  NA  PRODUCCION  OU  INTERPRETACION  ARTISTICAS
DAS PERSOAS. (EXPEDIENTE CIVIDAS 2021046282). Examinada a proposta que
eleva o Concelleiro Delegado de Cultura, que textualmente di:

“A xefatura do servizo, Cultura, Deportes, Educacuión e Turismo emitió con data
30 de decembro o seguinte informe proposta:

“ASUNTO: Modificación do plan estratéxico de subvencións concello de ferrol 2021-
2023  mediante  a  incorporacion  dunha  liña  de  axudas  destinadas  a  premios  (persoas
fisicas)  en materia de cultura.

ANTECEDENTES.

I.- Dende a área de cultura se ven promovendo a celebracion de concursos de distinta
natureza  cuyo obxecto  e  premiar  a  labor  na produccion o interpretacion  artistica  das
persoas.

II.- O Plan estratéxico de subvencións do Concello de Ferrol para o periodo 2021-2023
non recolle de dita labor de fomento dentro das  líñas estratéxicas 3 (Cultura, lecer e
actividades festivas).

CUESTIÓNS DO PROCEDEMENTO

O Plan estratéxico recoñece no seu epígrafe 4 (“competencia para a súa aprobación”) as
modificacións  puntuais  do  plan,  indicando  que  o  órgano  competente  para  a  súa
aprobación  será  a  Xunta  de  Goberno  local,  correspondendo  a  súa  aprobación  ao
responsable da Área afectada. Por último, indica que as modificacións serán publicadas
no Portal de transparencia da web municipal, Boletín oficial da provincia e no Sistema
nacional de publicidade de subvencións e axudas públicas.



Atendendo  a  ditos  antecedentes,  proponse  á  Xunta  de  Goberno  local  a  adopción  do
seguinte acordo:

Modificar o Plan estratéxico de subvencións do Concello de Ferrol periodo 2021-2023 no
relativo ao seu anexo e con efectos para a líña estratéxica 3 Cultura, lecer e actividades
festivas,  incorporando ás mesmas unha nueva linea numerada como LS 3.4. axudas a
labor na produccion ou interpretacion artisticas das persoas.

Liña estratéxica 3: Cultura, lecer e actividades festivas.

“…………….

LS 3.4. axudas a labor na produccion o interpretacion artistica das persoas.

Áreas  de  competencias
afectadas

Cultura

Sectores aos que se 
dirixen as axudas

Persoas físicas que desenrolen actividades artísticas, tanto de creación 
como de interpretación

Obxectivos que se 
pretenden coa súa 
aplicación

1.- Organizar actividades de promoción da culltura
2.- Fomentar o desenrolo de actividades da natureza artística por parte 
das persoas físicas, apoiando e divulgando os seus resultados

Efectos que se pretenden
coa súa aplicación

Creación dun hábito de asistencia e consumo de servizos culturais por
parte dos cidadans utilizando para elo ó mecanismo que – o mesmo
tempo  -  fomente  e  apoien  a  labor  de  creación  e   de  interpretación
artistica por parte das persoas fisicas

Prazo  necesario para a 
súa consecución

Convocatoria anual de premios

Custos previsibles para a
súa  realización  e  fontes
de financiación

Presuposto anual, 60.000€  (05101334148000)

Plan de acción no que se 
concretarán os 
mecanismos para poñer 
en práctica as liñas de 
subvención identificadas 
no plan

Celebración  de  concursos  mediante  concorrencia  competitiva  de
carácter  anual  con adxudicación de premios   asignados mediante  un
xurado especializado para cada  materia



Réxime de seguimento e
avaliación continua

Número  de  persoas  que  concorren  as  convocatorias  para  a  sua
participación  mediante  creación  e  interpretación  artistica,  número de
persoas  que  asisten  os  eventos  de  carácter  público  que  deriven  dos
concursos

Resultados da avaliación Concluido o concurso e antes de que finalice o exercicio 

“
A  vista  do  indicado  pola  xefatura  do  servizo,  esta  concelleria  propón  a  Xunta  de
Goberno a adopción de seguinte acordo:

Modificar o Plan estratéxico de subvencións do Concello de Ferrol periodo 2021-2023 no
relativo ao seu anexo e con efectos para a líña estratéxica 3 Cultura, lecer e actividades
festivas,  incorporando ás mesmas unha nueva linea numerada como LS 3.4. axudas a
labor na produccion ou interpretacion artisticas das persoas.

Liña estratéxica 3: Cultura, lecer e actividades festivas.

“…………….
LS 3.4. axudas a labor na produccion o interpretacion artistica das persoas.

Áreas  de  competencias
afectadas

Cultura

Sectores aos que se 
dirixen as axudas

Persoas físicas que desenrolen actividades artísticas, tanto de creación 
como de interpretación

Obxectivos que se 
pretenden coa súa 
aplicación

1.- Organizar actividades de promoción da culltura
2.- Fomentar o desenrolo de actividades da natureza artística por parte 
das persoas físicas, apoiando e divulgando os seus resultados

Efectos que se pretenden
coa súa aplicación

Creación dun hábito de asistencia e consumo de servizos culturais por
parte dos cidadans utilizando para elo ó mecanismo que – o mesmo
tempo  -  fomente  e  apoien  a  labor  de  creación  e   de  interpretación
artistica por parte das persoas fisicas

Prazo  necesario para a 
súa consecución

Convocatoria anual de premios

Custos previsibles para a
súa  realización  e  fontes

Presuposto anual de 73.000€



de financiación

Plan de acción no que se 
concretarán os 
mecanismos para poñer 
en práctica as liñas de 
subvención identificadas 
no plan

Celebración  de  concursos  mediante  concorrencia  competitiva  de
carácter  anual  con adxudicación de premios   asignados mediante  un
xurado especializado para cada  materia

Réxime de seguimento e
avaliación continua

Número  de  persoas  que  concorren  as  convocatorias  para  a  sua
participación  mediante  creación  e  interpretación  artistica,  número de
persoas  que  asisten  os  eventos  de  carácter  público  que  deriven  dos
concursos

Resultados da avaliación Concluido o concurso e antes de que finalice o exercicio 

A Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria e por unanimidade,  acordou a
aprobación da proposta anteriormente transcrita.”

E para que conste e ós efectos correspondentes, expídese a presente, de orde e co
Visto e Prace do Iltmo.  Sr. Alcalde,  coa reserva á que fai referencia  o artigo 206 do
Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das  Corporacións
Locais, no Pazo Municipal de Ferrol, na data que figura na sinatura electrónica. 

Ferrol, 17 de xaneiro de 2022

Vº e Pr.

Alcalde A Oficial maior 

Ángel Manuel Mato Escalona Paula  María  Vázquez  Carrasco


