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CLÀUSULES PARTICULARS PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A PROJECTES I ACTIVITATS 
CULTURALS D’INTERÈS PÚBLIC 2016. 

Article 1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria de subvenció de 
concurrència competitiva de projectes i activitats al municipi de Sant Fruitós de Bages, i que 
es portin a terme en el transcurs de l’exercici de 2016. 
 
Article 2. Programes subvencionables. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén per 
programes de difusió de la cultura aquells que es duguin a terme en els àmbits següents: 
 

A.- La difusió de les arts i de les idees (música, teatre i dansa, cinema, arts plàstiques, 
programes de divulgació, programes socioculturals...). 
 
B.- La difusió i la recerca del patrimoni cultural i natural. 
 
C.- La informació i difusió de la realitat social del municipi. 
 
D.- Desenvolupament d’activitats de caire socio-cultural i d’interès públic. 

 
Article 3. Termini de presentació de sol·licituds. 20 dies naturals des de la publicació de 
la convocatòria en el BOPB. 
 
Article 4. Crèdits pressupostaris. L'ajuntament destinarà per a aquests tipus de programes 
i també a la convocatòria de subvencions per activitats veïnals i socials fins a un total 
11.000,00 euros, que es faran efectius amb càrrec a la partida 32.334.48925 (subvencions 
associacions culturals, veïnals i socials) del pressupost municipal de 2016.  
 
Article 5. Quantia màxima i forma de pagament. Com a regla general l’import de la 
subvenció no podrà excedir del 50% l’import total de l’activitat. D’acord el que s’estableix als 
articles 32,33 i 34 del RD 887/2006 de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions, la subvenció s’atorgarà com a import 
cert i s’entendrà que queda a compte del beneficiari la diferència de finançament necessària 
per a la total execució de l’activitat subvencionada. L’import  de la subvenció rebuda  no 
podrà, en cap cas, ser d’una quantitat que, en concurrència amb altres subvencions o ajudes 
rebudes d’altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals superin  
en el seu conjunt el cost de l’activitat a desenvolupar.  En aquest cas l’Ajuntament es reserva 
la possibilitat de reduir la subvenció fins a el cost màxim de l’activitat. 
 
Atorgada la subvenció, el 70% de les quantitats subvencionades es faran efectives als 
beneficiaris en el moment de l’aprovació de la subvenció, i l’altre 30% un cop presentada la 
justificació corresponent. 
 
Article 6. Justificació. Els requisits seran els que consten a les bases d’execució del 
pressupost de 2016, per la qual cosa caldrà justificar el 100% de l’activitat. 
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El termini màxim per a la documentació justificativa davant l’àrea gestora de les subvencions, 
serà abans del 10 de desembre de l’any 2016. 
 
Excepcionalment l’òrgan competent per a l’atorgament de la subvenció, podrà atorgar un 
termini de pròrroga per presentar la justificació fins el 31 de gener de 2017. La sol·licitud de 
pròrroga es formalitzarà segons model normalitzat. 
 
El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització del projecte/activitat subvencionada 
mitjançant la presentació de factures que hauran de reunir tots els requisits legals exigibles. 
Hauran de presentar-se els originals llevat que es procedeixi a la presentació de còpies 
compulsades. No s’acceptaran tiquets de caixa, ni albarans, ni justificants bancaris (rebuts). 
 
Article 7. Barems per a valoració de les subvencions. Els criteris que s’utilitzaran per a la 
valoració de les sol·licituds de subvenció seran els següents: 
 
Criteris comuns per tots els programes: 
 

a) L'interès general de l'activitat per al municipi, fins a 15 punts. 
b) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi, fins a 15 punts. 
c) El nombre de destinataris a qui va adreçada, fins a 10 punts. 
d) La dificultat d'executar-se sense la subvenció, fins a 10 punts. 
e) La transcendència i nivell de consolidació que tingui l'activitat (es valorarà el rigor i 
la qualitat del projecte presentat), fins a 20 punts. 
f) La col·laboració entre entitats, fins a 10 punts. 
g) La contribució a l’enfortiment del teixit ciutadà, fins a 10 punts. 
h) El manteniment d’una tradició arrelada al municipi i a les tradicions catalanes, fins 
a 10 punts. 

 
Article 8. Composició de la Comissió qualificadora. La comissió qualificadora estarà 
formada per: 
 

Regidor de cultura, que actua com a President de la comissió. 
Tècnic de cultura. 
Administrativa de l’àrea de cultura, que actua com a secretaria de la comissió. 

 
Article 9. Disposició addicional. En el no previst en les presents bases s’estarà a les 
Generals aprovades pel Ple el dia 13 d’abril de 2005 (BOPB núm. 136, de 08.6.2005) en les 
bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2016, en la Llei 38/2003 de 17 de novembre 
General de Subvencions, en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament 
de la Llei general de subvencions i en Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny. 


