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CERTIFICACIÓN

MARÍA DEL CARMEN SEOANE BOUZAS, SECRETARIA DO CONCELLO DE SADA (A CORUÑA),
CERTIFICO: Que o Concello Pleno na súa sesión ordinaria do 2022-09-29 adoptou, entre outros, o acordo que
a continuación se transcribe literalmente na súa parte dispositiva:
<<3º.- Modificación da liña 3 do Plan estratéxico de subvencións 2020-2022.
1.- Modificar o Plan estratéxico de Subvencións do Concello de Sada para as anualidades 2020-2022,
aumentando o importe da liña estratéxica 3.1 ata os 20.000 euros, que se financiarán a través do crédito
dispoñible na partida 3340.48000 do Orzamento Municipal 2022.
2.- Incluír no PES unha nova liña de subvención (3.3) dentro da liña estratéxica 3, destinada a entidades sen
ánimo de lucro co obxecto da realización de investimentos culturais, conforme ao seguinte cadro:

CVD: 5+fovsSVTj7GzxpnacGo
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

LS 3.3. Subvencións dirixidas ás entidades sen ánimo de lucro do Concello de Sada para realizar investimentos
culturais
Áreas de competencia afectadas

CULTURA, FESTAS

Sectores aos que se dirixen as axudas

Entidades sen ánimo de lucro

Obxectivos que se pretenden coa súa
aplicación

1. Apoiar e promover a acción cultural do tecido asociativo
municipal axudando a que acaden os obxectivos propios dos
seus estatutos.
2. Ampliar e mellorar os equipamentos culturais no ámbito
municipal ao servizo da promoción cultural.
3. Fortalecer a capacidade de actuación do tecido asociativo
cultural municipal, a través da mellora da súa dotación de
equipamento propio para desenvolver proxectos culturais.
4. Dotar ás entidades sen ánimo de lucro do eido cultural
municipal de equipamentos e bens que sexan directamente
necesarios para a realización de actividades culturais.
5. Fomentar a participación da cidadanía na vida cultural.

Efectos que se pretenden coa súa
aplicación

Desenvolvemento e promoción cultural

Prazo necesario para a súa consecución

Indeterminado

Custos previsibles para a súa realización e
fontes de financiamento

Orzamento 2022. Partida orzamentaria 3340.780000

Plan de acción

Réxime de concorrencia competitiva

Réxime de seguimento e avaliación







IMPORTE
10.000 euros

Núm. de solicitudes recibidas e núm. de entidades
beneficiarias.
Núm. de actuacións subvencionadas para a adquisición de
bens ou para melloras en instalacións, realizadas polas
entidades beneficiarias, así como características dos mesmos.
Repercusión secundaria: % de aumento sobre o número de
actividades culturais organizadas polas entidades
beneficiarias.
% de redución do gasto externo das entidades culturais en
contratacións de equipamentos necesarios para a
organización de actividades culturais.
Importe final en relación co orzamento previsto.

Documento electrónico asinado dixitalmente do que se garante a súa integridade mediante o seu cotexo na Sede
Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1
de outubro, de réxime xurídico do sector público).
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Resultados da avaliación

Importe medio da achega pública e importe medio do
investimento das beneficiarias.
No prazo dun mes dende o remate do prazo de xustificación.
Darase conta ao Pleno.

3.- Incluír no PES unha nova liña de subvención (3.4) dentro da liña estratéxica 3, destinada a entidades
organizadoras de festas patronais e populares no Concello de Sada, co obxecto da contratación de orquestras,
vinculada á concesión definitiva da axuda provincial PEL-CONCELLOS OV e conforme ao seguinte cadro:
LS 3.4. Subvencións dirixidas ás entidades organizadoras de festas patronais e populares no Concello de Sada,
para a contratación de orquestras, vinculada á concesión definitiva da axuda provincial PEL-CONCELLOS
OV
Áreas de competencia afectadas
Sectores aos que se dirixen as axudas

Obxectivos que se pretenden coa súa aplicación

Efectos que se pretenden coa súa aplicación

IMPORTE

CULTURA, FESTAS/PROMOCIÓN ECONÓMICA
Entidades organizadoras de festas patronais e populares
no Concello de Sada
 Contribuír, en colaboración cos obxectivos da
Deputación da Coruña, a promover e manter o
emprego no sector das industrias culturais
relacionado coas orquestras e verbenas.
 Fortalecer a capacidade de actuación das comisións
organizadoras de festas patronais e populares.
 Aumentar a viabilidade e sostibilidade das propostas
culturais relacionadas coa celebración dos festexos e
tradicións populares.
Desenvolvemento cultural, mellora do emprego e
fortalecemento dun sector das industrias culturais

Prazo necesario para a súa consecución

Indeterminado

Custos previsibles para a súa realización e fontes
de financiamento

Concesión definitiva da subvención provincial PELCONCELLOS OV por importe de 15.000 euros (exte.
2022/A008/000037).

Plan de acción

Réxime de concorrencia competitiva

15.000 euros




CVD: 5+fovsSVTj7GzxpnacGo
Verificable na Sede Electrónica do Organismo.

Réxime de seguimento e avaliación

Resultados da avaliación

Núm. de entidades solicitantes e beneficiarias
Núm. de orquestras contratadas no conxunto das
festas patronais e populares organizadas no Concello
de Sada
 Núm. de festas patronais e populares organizadas no
Concello de Sada que inclúen orquestras nos seus
programas.
 Ratio de orquestras por festa patronal popular
organizada no Concello de Sada
No prazo dun mes dende o remate do prazo de
xustificación. Darase conta ao Pleno.

4.- Publicar este acordo no BOP da Coruña, no portal de transparencia e na páxina web do Concello de Sada,
debendo incluír nestes dous últimos o PES refundido incluíndo as modificacións, co texto completo que se
incorpora no anexo I a este acordo>>.
_________________________________
E para que conste e produza os efectos oportunos expido esta certificación, asinada dixitalmente, co visado do
alcalde, Óscar Benito Portela Fernández, a reserva dos termos que resulten da aprobación da acta
Documento electrónico asinado dixitalmente do que se garante a súa integridade mediante o seu cotexo na Sede
Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1
de outubro, de réxime xurídico do sector público).
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correspondente, en Sada, o 30 de setembro do 2022.

Documento electrónico asinado dixitalmente do que se garante a súa integridade mediante o seu cotexo na Sede
Electrónica deste Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, do 1
de outubro, de réxime xurídico do sector público).

