
ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE VALORACIÓ

1.- ASSUMPTE

ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA A LA REGIDORIA DE JOVENTUT 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:

- Agrupament Escolta Montcabrer amb data 30/04/2015 i Nº de registre 2015-E-RC-2248. 

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. Oriol Gil i Tomàs, Regidor de Joventut
- Sra. Alícia Fernàndez, Dinamitzadora de Joventut

Que un cop comprovada la sol·licitud i documentació presentades per l’entitat per part de la  
Comissió Tècnica de Valoració, es confirma que s’ajusta 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

A.E. Montcabrer Educació en el lleure, escoltisme
24.980,00
€

4.000€ 19.984.00€

Que el projecte que presenta aquesta entitat serà subvencionables ja que:

- fomenta activitats d’interès públic que tenen com a finalitat generals les indicades com 
a prioritàries a les bases. 

- respon als objectius específics indicats a l’àrea subvencionable de joventut
- actua en els camps indicats a les bases: 

 Promoció  de la creació de projectes/activitats  promoguts  per  associacions  i 
col·lectius joves

 Foment de projectes/activitats juvenils i de difusió i divulgació cultural.
 Promoció  de  projectes/activitats  de  dinamització  (creativitat  juvenil,  oci 

alternatiu, de lleure...)

Que  l’entitat  ha  tramès  tota  la  documentació  exigida  a  les  bases  reguladores  de  les 
subvencions.

Que admesa la sol·licitud,  es procedeix  a la valoració del  projecte 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 3371.480.29  (Subvencions  programa de 
Joventut) que és de 3.500,00€.



Que el resultat de la valoració és el següent:

Entitat Concepte
Import del 
projecte

Import 
sol·licitat Puntuació

% sobre el 
total de la 
puntuació

Import 
concedit

A.E. Montcabrer

Educació en 
el lleure, 
escoltisme 24.980,00€ 4.000€ 82 100,00 3.500,00€

Que aquesta valoració s’ha fet d’acord amb els criteris generals i els específics indicats a l’àrea 
i camp de joventut (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 (3.500,00€).

3.- CONCLUSIÓ

Com a resultat d’aquesta valoració s’informa favorablement per tal de concedir a l’entitat que ho 
ha sol·licitat la quantitat que a continuació s’indica:

A.E. Montcabrer 3.500,00€
Total 3.500,00€

Que aquest import concedit no supera l’import sol·licitat per l’entitat i tampoc supera el 50% de 
l’import corresponent al cost del projecte i/o de les activitats realitzades per l’entitat tal com 
marca l’article 10 de les Bases Particulars Reguladores de la Convocatòria per a la Concessió 
de Subvencions aprovada inicialment per la Junta de Govern Local en sessió de data  17 de 
febrer de 2015  i aprovades definitivament el 2 de març de 2015.
. 

Cabrils, 14 de juliol de 2014

Oriol Gil i Tomàs Rebeca Just Cobos Alícia Fernàndez
Regidor de Joventut Secretaria-Internventora Dinamitzadora de Joventut
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