AREA DE CULTURA
CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER ALS PROGRAMES QUE
PRESENTEN LES ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE, PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC DINS DE L’ÀMBIT CULTURAL, DURANT
L’EXERCICI 2019.
1.- ENTITATS I ASSOCIACIONS QUE PODEN SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ
Els beneficiaris de les subvencions seran les entitats i associacions culturals legalment
constituïdes, sense finalitat de lucre, que:
a) Estiguin domiciliades en el municipi.
b) Estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats o en el seu registre auxiliar.
No podran obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions que es regulen en aquestes
bases, les persones o les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2.- OBJECTE
L’objecte de la present convocatòria és regular i definir les condicions i procediments per a la
concessió de les subvencions atorgades per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Blanes.
L’objectiu de les subvencions és donar suport a les entitats i associacions culturals sense ànim de
lucre que hagin realitzat en 2019 activitats d’interès públic dins de l’àmbit cultural i, en concret, que
hagin desenvolupat activitats complementàries de la programació cultural del municipi, la
divulgació i la realització d’activitats en el camp de la formació artística i cultural i totes aquelles de
caràcter anàleg que pel seu contingut siguin mereixedores d’optar a una subvenció.
3.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
4.- BASES REGULADORES
La convocatòria es realitza de conformitat amb les Bases reguladores aprovades pel Ple de
l’Ajuntament de Blanes, en sessió de data 30 d’octubre de 2019, i publicades en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona núm. 218, del dia 14 de novembre de 2019.
5.- TIPUS I DOTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ
Les subvencions destinades al desenvolupament d’aquests programes aniran amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 070.330.48000 (ajuts projectes interès públic, cultura i festes) del
pressupost per a l’exercici de 2019, la qual disposa d’una consignació de 25.000,00 Eur.
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6.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Un cop publicada la convocatòria, les entitats i associacions culturals interessades hauran de
presentar la sol·licitud, en un model normalitzat que facilitarà l’Ajuntament, així com la
documentació que figura a les Bases i la que es pugui indicar a la convocatòria.
La presentació de la sol·licitud de subvenció comporta el coneixement i la plena acceptació
d’aquestes bases i l’autorització de qui la sol·liciti perquè l’Ajuntament pugui comprovar i acreditar
de manera directa l’acompliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
mitjançant certificats telemàtics i, en cas de tractar-se d’una entitat, a més a més l’autorització per
poder consultar al Registre d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat de Catalunya les dades
de l’entitat.
7.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació necessària començarà a partir de
l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, i finalitzarà el 28 de febrer de 2020.
8.- ÒRGAN COMPETENT DE LA INSTRUCCIÓ
L’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Blanes serà el gestor en la instrucció del procediment de
concessió d’aquestes subvencions.
L’instructor podrà realitzar d’ofici les actuacions que estimi necessàries per a la determinació,
coneixement i comprovació de les dades de les sol·licituds presentades.
L’alcalde convocarà una Comissió Qualificadora a ser possible abans del 20 de març de 2020, que
serà l’encarregada d’examinar les diferents sol·licituds presentades i de formular una proposta de
resolució a l’òrgan competent, que després d’estudiar-la adoptarà l’acord corresponent. Aquesta
resolució es farà pública i es notificarà individualment a cada entitat, associació o col·lectiu
interessat.
9.- COMISSIÓ QUALIFICADORA
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, una comissió integrada per l’alcalde, el
tècnic de l’àrea de cultura, el regidor de l’àrea de cultura, el Secretari de la Corporació, i
l’Interventor de la Corporació, assistits per un administratiu de l’Àrea de Cultura com a secretari,
estudiaran els diversos programes i formularan una proposta de resolució a l’òrgan competent,
que serà el que finalment, adoptarà l’acord d’atorgament de subvencions.
Així mateix podran assistir a les sessions de la Comissió un regidor o regidora en representació de
cadascun dels grups municipals, amb veu però sense vot.
10.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Les propostes presentades seran avaluades per una Comissió Qualificadora, que podrà atorgar
fins a un màxim de 90 punts, d’acord amb els criteris següents:
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Criteris

Puntuació màxima___

1.- Per la projecció i repercussió exterior de les activitats
realitzades i l’interès general per al conjunt de la població.

Fins a 10 punts

2.- Pel valor cultural, social i/o artístic, així com la qualitat,
rigor i el seu caràcter innovador i/o pel foment i promoció
de l’activitat festiva mitjançant programes referits a
l’organització, promoció, execució i difusió anual de les festes
populars i/o tradicionals més representatives.
(Per ser objecte d’una altra convocatòria, els programes d’activitats
relatius a la festa major no es valoraran en aquest apartat).

Fins a 10 punts

3.- Per la capacitat de finançament del programa a través dels
recursos propis de l’entitat i les ajudes rebudes per altres
institucions públiques o privades.

Fins a 10 punts

4.- Per la capacitat i recursos per gestionar, executar i avaluar
el programa.

Fins a 10 punts

5.- Per als projectes que contemplin l’execució de programes
de formació cultural i/o artística.

Fins a 10 punts

6.- Pels projectes que prioritzin la creació de nous públics i que
comptin amb un projecte correcte de difusió (pla de comunicació),
el qual caldrà especificar en el lliurament de la documentació.

Fins a 10 punts

7.- Per la continuïtat i programació anyal del projecte.

Fins a 10 punts

8.- Per la col·laboració amb altres entitats de la ciutat per dur
a terme el programa.

Fins a 10 punts

9.- Pel dèficit d’activitats similars al municipi que cobreixi la
potencial demanda en un determinat aspecte o activitat.

Fins a 10 punts

Per poder rebre una subvenció cal que l’entitat obtingui com a mínim 30 punts.
11.- TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’òrgan competent per a la resolució del
procediment, que resoldrà definitivament, si escau, en diversos actes l’atorgament de
subvencions.
La resolució de concessió o de denegació, que haurà de ser motivada d’acord amb els criteris de
valoració de les sol·licituds, s’adoptarà en el termini màxim de sis mesos des del termini de
presentació de sol·licituds.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptar resolució, els sol·licitants poden
entendre desestimades la seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució serà notificada individualment en un termini de deu dies a comptar des de la data
d’adopció de la resolució.
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12.- RÈGIM DE RECURSOS
L’acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa, i s’hi podrà interposar un
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma
potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern Local d’aquest
Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
13.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
El pagament íntegre de la subvenció es farà efectiu a partir de la setmana del 15 de juliol de 2020
o en el seu defecte en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de resolució.
14.- PUBLICITAT
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al lloc web de l’Ajuntament de Blanes.
L’extracte de la mateixa, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
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