
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 inicialment per la Junta de Govern 
Local de l’ajuntament en sessió de data 17 de febrer de 2015 i publicada al BOP en data 2 de 
març de 2015.

Durant el temps de presentació de sol·licituds, que finalitzava el  30 d’abril de 2015, es van 
presentar les següents sol·licituds:

- Coral Santa Helena, amb data 16/04/2015 i Nº de registre 2015-E-RC-1967
- Peluts de Foc – Diables de Cabrils, amb data 30/04/2015 i Nº de registre 2014-E-RC-2247 

2.- DESCRIPCIÓ/MOTIVACIÓ

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-Interventora
- Sr. Xavier Badia Campos, Regidor de Cultura
- Sr. Cèsar Carmona, Tècnic Auxiliar de Cultura i Festes

Que un cop comprovada les sol·licituds i la documentació presentades per les entitats, per part 
de la Comissió Tècnica de Valoració, es confirma que s’ajusten als requisits especificats a les 
bases. La informació de les sol·licituds es resumeix a continuació:

Entitat Projecte
Import del 
projecte

Import 
sol·licitat €

Import 
màxim a 
concedir

Coral Santa 
Helena

Concert de cors d’òpera Festa Major, 
Concert de Nadal, Concert Musicals a 

Rubí
6.800,00€ 2.500,00€ 3.400,00€

Peluts de Foc – 
Diables de Cabrils

Correfocs, festes populars i difusió cultural 2.700,00€ 1.500,00€ 1.350,00€

Que les entitats ens han tramès tota la documentació exigida a les bases reguladores de les 
subvencions.

Que admeses les sol·licituds, 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

Coral Santa Helena

Concert de 
cors d’òpera 
Festa Major, 
Concert de 
Nadal, 
Concert 
Musicals a 
Rubí

6.800,00€ 2.500,00€ 51 54,26 2.500,00€

Peluts de Foc – 
Diables de Cabrils

Correfocs, 
festes 
populars i 
difusió 
cultural

2.700,00€ 1.500,00€ 43 45,74 1.350,00€

Que aquesta valoració s’ha fet d’acord amb els criteris generals i els específics indicats a l’àrea 
i camp de cultura (veure document de valoració adjunt a la present acta).

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€).

S'ha  observat  que  les  dues  entitats  que  han  sol·licitat  subvenció  han  presentat  uns 
pressupostos erronis, ja que no coincideixen, en import, els ingressos i despeses.

Com a valoració general es considera que les sol·licituds presentades per les entitats pateixen 
d'una manca de contingut i objectius clars de la tasca i activitats que desenvolupen, fet que 
minva la valoració dels continguts aportats als requisits de les Bases particulars reguladores de 
la concessió de subvencions.

3.- CONCLUSIÓ

Com a resultat d’aquesta valoració s’informa favorablement per tal de concedir a les diferents 
entitats que ho han sol·licitat la quantitat que a continuació s’indica,

Coral Santa Helena 2.500,00€
Peluts de Foc – Diables de Cabrils 1.350,00€
Total 3.850,00€

Que aquests imports concedits no superen l’import sol·licitat per cada entitat 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 21 de gener de 2014 i aprovades definitivament el 19 de març de 2014.

A la vista dels formularis presentats per les entitats de l’àrea de Cultura a la convocatòria de 
l’exercici  2015,  es  considera  oportú  proposar  reunions  informatives  a  efectes  de  major 
concreció i  especificació del  contingut  dels  projectes objectes de subvenció  per  a  aquelles 
entitats que vulguin presentar sol·licituds de subvenció per a l’any 2016.

Cabrils, 13 de juliol de 2014

Oriol Gil i Tomàs Rebeca Just Cobos   Cèsar Carmona
Regidor de Cultura Secretaria-Interventora   Tècnic Aux. de Cultura i Festes
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