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Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i
iniciatives culturals i festives a Cambrils corresponent a l'any 2020
El dia 3 de juliol de 2017, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cambrils va aprovar les
bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a la realització d’activitats i
iniciatives culturals i festives a Cambrils, que es varen publicar al BOP de Tarragona núm. 154
del 9 d’agost de 2017, amb referència al DOGC núm. 7444, de 30 d’agost de 2017.
D’acord amb el que disposa l’ordenança general de subvencions, aprovada pel Ple de
l’Ajuntament en data 1-3-2005 i publicada al BOPT del 30-05-2005 núm. 123, modificada per
acord de Ple el 25-06-2013 i publicada el dia 9-10-2013 al BOPT núm. 223, i a l’empara de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i demés normativa aplicable,

Per tot això, en exercici de les competències conferides en virtut de les delegacions
efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant els Decrets núms. 142 i 147 de
dates 5 i 8 de juliol de 2019 (BOPT de data 22-7-19),
RESOLC:

1- Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a la realització d’activitats i
iniciatives culturals i festives de Cambrils per l’any 2020.
2- Establir que la dotació de les subvencions previstes en aquesta convocatòria i el seu
finançament serà el següent:
45.000 €, amb càrrec a la partida 61 33400 48004 Activitats Culturals. Subvencions
3- Definir els criteris per a la valoració de les sol·licituds i atorgament de les subvencions,
d’acord amb el que s’indica al Punt 7 de les bases de la convocatòria:
Interès i utilitat social del projecte: màxim 30 punts.
-

Propostes complementàries als projectes de la Regidoria de Cultura i Festes (festes
tradicionals, festivals culturals, programacions estables, programacions variades), fins
a 10 punts (0 punts: cap activitat complementària, 10 punts: totes les activitats
complementàries).
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-

L’ antiguitat i continuïtat de les activitats que es porten a terme, fins a 10 punts (0
punts: activitat de nova creació, 5 punts: activitat fins a 5 anys d’antiguitat i
continuïtat, 10 punts: activitats amb 5 o més anys d’antiguitat i continuïtat).

-

El nombre de població a qui va dirigida l’activitat o projecte, prioritzant que tinguin un
nombre superior, fins a 10 punts (0 punts: cap activitat adreçada a públic general, 5
punts: fins al 50 % per cent de les activitats adreçades a públic general, 10 punts: totes
les activitats adreçades a públic general).

Viabilitat econòmica del projecte : màxim 30 punts.
-

Viabilitat del projecte atenent a la trajectòria de l’entitat prèvia a la sol·licitud de
subvenció: fins a 10 punts (0 punts: cap adequació del projecte a la trajectòria de
l’entitat, 10 punts: adequació del projecte a la trajectòria de l’entitat).

-

Nivell d’autofinançament: fins a 10 punts (0 punts: inferior al 25% d’autofinançament,
5 punts: fins a 50% d’autofinançament, 10 punts: superior al 50% d’autofinançament).

-

Nivell de col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre de Cambrils, fins a 10
punts (1 punt per a cada activitat realitzada en col·laboració amb entitats sense ànim
de lucre de Cambrils)

La puntuació mínima per a l’atorgament de subvencions serà de 30 punts.

4- Procedir a la publicació de la convocatòria al BOPT, a l’exposició pública al tauler d’anuncis i
a fer la difusió necessària pel seu coneixement.
5- El termini per presentar sol·licituds serà de dos mesos a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’edicte al BOPT . La presentació de sol·licituds es farà exclusivament de forma
telemàtica, a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils.
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