
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS D’UTILITAT 
PÚBLICA I INTERÈS SOCIAL, DE L’ÀMBIT DE CULTURA-LÍNIA 2, PER A ENTITATS 
CULTURALS QUE PROGRAMIN ACTIVITATS D’INTERÈS CULTURAL AL PROPI 
MUNICIPI, PER A L’ANY 2020. 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2020-CULT-2 
 
1.- Normativa reguladora de la convocatòria 
 
La present convocatòria d’ajuts per a entitats culturals que programin activitats 
d’interès cultural al propi municipi, per a l’any 2020, es regula per les Bases 
reguladores específiques per a la concessió anual de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, per a projectes i activitats d'utilitat pública i interès social de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, aprovades per la Junta de Govern Local el 3 de febrer 
de 2020, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 10 de 
juliol de 2020 (https://bop.diba.cat/temp/07_022020009640.pdf), en la seva part 
general aplicable a tots els projectes i activitats, per l’Annex 1 que recull les bases 
específiques de les subvencions de Cultura, i per la present convocatòria. 
 
2.- Beneficiaris 
 
Entitats culturals degudament registrades al REMAE, que compleixin els requisits 
establerts a les Bases reguladores. 
 
3.- Objecte, finalitat i període d’execució 
 
Donar suport a aquelles entitats culturals que vulguin organitzar manifestacions 
culturals dins el propi municipi durant l’any 2020, i que estiguin relacionades amb: 
 
- La cultura popular i tradicional catalana 
- Les arts escèniques, arts plàstiques i arts visuals 
- La recerca i conservació del patrimoni cultural local 
- La recuperació de la memòria històrica 
 
4.- Despeses excloses 
 
Queden excloses d’aquesta línia de subvencions les despeses derivades dels 
següents conceptes: 
 
- Despeses en dietes, desplaçaments i allotjaments derivats de l’organització 
d’activitats. 
- Trobades gastronòmiques, així com despeses en alimentació i begudes, excepte 
aquelles que se’n derivin d’intercanvis culturals amb altres entitats de fora del municipi. 
- Cursos, tallers, sortides i viatges que es considerin de consum individual. 
- Despeses en inversió i funcionament: costos de personal, lloguer, telèfon, obres, 
adquisició i/o de béns, mobles o immobles, adquisició o renovació de vestuaris si son 
d’ús particular, etc. 
 
5.- Criteris de valoració 
 
- Creativitat, originalitat i qualitat de l’activitat proposada (2 punts) 
- Projecció i incidència de l’activitat al municipi (2 punts) 
- Participació activa del sol·licitant en programacions culturals i festives del municipi. (2 
punts) 
- Grau d’autonomia en quant a la no utilització de recursos ni infraestructura municipal 
(2 punts) 

https://bop.diba.cat/temp/07_022020009640.pdf


- Activitats que complementin o supleixin la competència municipal en aquesta matèria 
(2 punts) 
 
6.- Quantitat total i consignació pressupostària 
 
La dotació de la convocatòria és de 22.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 01 3380 48000 del pressupost municipal de despeses per a l’any 2020. 
 
7.- Import individual dels ajuts 
 
Els imports seran atorgats proporcionalment a la puntuació obtinguda segons els 
criteris establerts, dividint el total de la puntuació obtinguda entre tots els beneficiaris i 
entre l’import total de la partida destinada, obtenint així un import per punt. 
 
8.- Presentació de sol·licituds 
 
Les sol·licituds han d’adjuntar la documentació indicada en la base reguladora 5. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPB, i finalitzarà el dia 15 de setembre de 2020 inclòs. 
 
El model de sol·licitud i dels altres documents exigits en la base reguladora 5, estaran 
disponibles a la web municipal o a l’OAC, i la documentació es presentarà 
telemàticament a través de la web municipal http://www.llicamunt.cat, amb signatura 
digital, segons indica la base reguladora 6. 
 
9.- Justificació i pagament 
 
El termini màxim per justificar la subvenció serà el dia 31 d’octubre de 2020, excepte 
en aquells casos en què l’activitat objecte de l’ajut es porti a terme posteriorment a 
aquesta data i s’avisi a la regidoria amb suficient antelació, en aquest cas serà el 31 de 
desembre. La justificació s’ha de presentar telemàticament. 
 
Les subvencions hauran de justificar-se d’acord amb la base reguladora 18. S’haurà 
d’aportar una còpia de totes les factures i/o tiquets que es presentin en la relació de 
despeses per justificar l’ajut atorgat. 
 
Per motiu de la modificació del calendari de tramitació inicialment previst ocasionada 
per la pandèmia de la covid-19, es farà un sol pagament de l’ajut com a màxim el 31 
de desembre, o el 31 de gener de 2021, quan el termini de justificació sigui el 31 de 
desembre, sempre que la justificació correcta es presenti amb suficient antelació. 
 

Lliçà d’Amunt, 20 de juliol de 2020 
L’alcalde, Ignasi Simón i Ortoll 
 

http://www.llicamunt.cat/

