
 

ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ 
 
 
1.- ASSUMPTE 
 
ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA A LA REGIDORIA DE CULTURA segons 
Convocatòria per a la Concessió de Subvencions aprovada per Decret d’alcaldia 371/2016, de 
data 22 d’abril de 2016 i publicada al BOPB de 24 de maig de 2016. 
 
Durant el temps de presentació de sol·licituds, que finalitzava el 27 de maig de 2016, es van 
presentar les següents sol·licituds: 
 

Entitat Data Núm. registre 
CORAL SANTA HELENA 10/05/2016 2016/2162 

PELUTS DE FOC – DIABLES DE CABRILS 27/05/2016 2016/2526 
PENYA BARCELONISTA CABRILS 25/05/2016 2016/2470 

ASSOC. PESSEBRISTA STA CREU DE CABRILS 17/05/2016 2016/2348 
SECCIÓ CORAL LA CONCÒRDIA 29/04/2016 2016/1984 

ASSOCIACIÓ CULTURAL LA PEPETA 27/05/2016 2016/2523 
 
 
2.- DESCRIPCIÓ/MOTIVACIÓ 
 
Que un cop comprovada les sol·licituds i la documentació presentades per les entitats, per part 
de la Comissió Tècnica de Valoració, s’ha detectat la necessitat d’esmena d’algunes de les 
subvencions presentades, ja que no s’adeqüen als requeriments indicats a les bases, i per tant 
caldrà esmenar-les. Aquestes sol·licituds són les següents: 
 

Entitat Documents a esmenar 

CORAL SANTA HELENA 
- Pressupost anual de l’entitat 
- Aclarir i desenvolupar el projecte pel qual es 
demana subvenció 
- Pressupost del projecte

PELUTS DE FOC – DIABLES DE CABRILS 
- Pressupost anual de l’entitat 
- Aclarir i desenvolupar el projecte pel qual es 
demana subvenció 
- Pressupost del projecte

PENYA BARCELONISTA CABRILS 
- Pressupost anual de l’entitat 
- Aclarir i desenvolupar el projecte pel qual es 
demana subvenció 
- Pressupost del projecte

ASSOC. PESSEBRISTA STA CREU DE CABRILS - Pressupost anual de l’entitat 
- Pressupost del projecte

SECCIÓ CORAL LA CONCÒRDIA 
- Pressupost anual de l’entitat 
- Aclarir i desenvolupar el projecte pel qual es 
demana subvenció 
- Pressupost del projecte

 
 
Que havent-se acabat el període per presentar les esmenes demanades, totes les entitats a les 
que se’ls va sol·licitar la informació van fer arribar-les correctament. 
 
Que reunida la Comissió Tècnica de Valoració, com estableix el punt 1 de l’article 12 de 
l’Ordenança General de Subvencions aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrils el 25 de 
març de 2010 i formada per: 
 

- Sra. Rebeca Just Cobos, Secretària 
- Sr. Jordi Piera Castellví, Interventor accidental 
- Sr. Xavier Badia Campos, Regidor de Cultura 
- Sr. Cèsar Carmona, Tècnic Auxiliar de Cultura i Festes 

 



 

Que les subvencions presentades s’ajusten als requisits especificats a les bases. La informació 
de la sol·licitud es resumeix a continuació: 
 

Entitat Projecte Import del 
projecte 

Import 
sol·licitat € 

Import 
màxim a  
concedir 

Peluts de Foc Reparació vestuari antic i adquisició de 
nous 2.000,00€ 1.500,00€ 1.000,00€ 

Coral Santa 
Helena 

Compra piano i projectes docents propis i 
de la ciutadania 6.600,00€ 2.240,00€ 3.300,00€ 

Associació 
Cultural La 

Pepeta 

Programació d’activitats culturals i 
artístiques de l’any 2016 1.060,00€ 530,00€ 530,00€ 

Secció Coral – 
Societat La 
Concòrdia 

Temporada musical anual 5.200,00€ 2.200,00€ 2.600,00€ 

Associació 
Pressebrista 
Santa Creu 

Construcció de Diorames 2.238,00€ 1.798,00€ 1.119,00€ 

Penya 
Barcelonista de 

Cabrils 
Activitat ordinària de la Penya 4.100,00€ 2.000,00€ 2.050,00€ 

 
Que les entitat ens han tramès tota la documentació exigida a les bases reguladores de les 
subvencions. 
 
Que la sol·licitud de l’entitat Penya Barcelonista de Cabrils és desestimada degut a que 
l’activitat que desenvolupa i el projecte pel qual demana subvenció no s’adiu als objectius 
específics de Cultura, de les bases particulars de la convocatòria, que són els següents: 
 

• Afavorir aquelles activitats que projectin i singularitzin el municipi de Cabrils en alguna 
manifestació artística. 
• Aconseguir una programació cultural estable, innovadora i atractiva. 
• Afavorir i fomentar les manifestacions de cultura popular i tradicional. 
• Estimular les propostes que fomentin la integració de nous agents a les entitats 
culturals del municipi i en les activitats que desenvolupen durant l’any a Cabrils. 
• Difondre el patrimoni cultural del municipi.   

 
Que admeses les sol·licituds de la resta, es procedeix a la valoració dels projectes d’acord amb 
els criteris establerts a les bases per tal de fer el repartiment corresponent i equitatiu del fons 
destinat a aquest concepte inclòs a la partida pressupostària 330.488.09 (Subvencions 
programa de Cultura) que és de 4.500,00€ 
 

 
Entitat 

 
Concepte 

Import  del 
projecte 

 
Import 

sol·licitat 

 
Puntuació 

% sobre el 
total de la 
puntuació 

Import 
concedit 

Peluts de Foc 
Reparació del 
vestuari antic i 
adquisició de nous 

2.000,00€ 1.500,00€ 56 24,35% 1.000,00€ 

Coral Santa Helena 

Compra piano i 
projectes docents 
propis i de la 
ciutadania 

6.600,00€ 2.240,00€ 49 21,30% 958,70€ 

Associació Cultural 
La Pepeta 

Programació 
d’activitats culturals i 
artístiques de l’any 
2016 

1.060,00€ 530,00€ 56 24,35% 530,00€ 

Secció Coral – 
Societat La 
Concòrdia 

Temporada musical 
anual 5.200,00€ 2.200,00€ 45 19,57% 880,43€ 

Associació 
Pessebrista Santa 
Creu 

Construcció de 
Diorames 2.238,00€ 1.798,00€ 24 10,43% 469,57€ 



 

 
Que aquesta valoració s’ha fet d’acord amb els criteris generals i els específics indicats a l’àrea 
i camp de cultura. 
 
Que l’import de la subvenció depèn dels imports sol·licitats, les puntuacions obtingudes i la 
quantitat de la dotació econòmica de la regidoria (4.500,00€). 
 
Que havent sobrat un total de 661,30€ de la dotació econòmica de la regidoria (4.500€), es 
decideix repartir aquest import, entre les entitats que no han arribat al 100% de la subvenció 
presentada i no superin el 50% de l’import del projecte presentat, seguint el percentatge 
obtingut de la puntuació dels seus projectes; sumant-se els següents imports: 
 

Entitat Import 
Coral Santa Helena 247.60€ 
Secció Coral – Societat La Concòrdia 252,20€ 
Associació Pessebrista Santa Creu 134,50€ 
 
D’aquesta manera l’import final concedit és el següent: 
 

Entitat Import 
Peluts de Foc 1.000,00€ 
Coral Santa Helena 1.233,30€ 
Associació Cultural La Pepeta 530,00€ 
Secció Coral – Societat La Concòrdia 1.132,63€ 
Associació Pessebrista Santa Creu 604,07€ 
 
 
3.- CONCLUSIÓ 
 
Com a resultat d’aquesta valoració s’informa favorablement per tal de concedir la subvenció a 
les següents entitats, 
 
Peluts de Foc 1.000,00€ 
Coral Santa Helena 1.233,30€ 
Associació Cultural La Pepeta 530,00€ 
Secció Coral – Societat La Concòrdia 1.132,63€ 
Associació Pessebrista Santa Creu 604,07€ 
Total 4.500,00€
 
Que aquest import concedit no supera l’import sol·licitat per les entitats i tampoc supera el 50% 
de l’import corresponent dels projectes i/o de les activitats realitzades per les entitats tal com 
marca l’article 10 de les Bases Particulars Reguladores de la Convocatòria per a la Concessió 
de Subvencions aprovades inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de data 19 de 
gener de 2016, publicades al BOPB de 29 de gener de 2016 i restant aprovades definitivament 
el 18 de febrer de 2016. 
 
 
Cabrils, 23 de novembre de 2016 
 
Xavier Badia Campos Rebeca Just Cobos    Jordi Piera Castellví Cèsar Carmona Laso 
Regidor de Cultura Secretària    Interventor acctal.            Tècnic Aux. Cultura i Festes 
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