ANNEX 1.- SUBVENCIONS A ACTIVITATS CULTURALS
1.- FINALITAT
La finalitat d’aquestes subvencions és l’atorgament de suport econòmic a
projectes de caràcter cultural impulsat per entitats i particulars del municipi
de Vilafranca del Penedès, els quals complementin i/o supleixin la
competència municipal en aquesta matèria.
2.- BENEFICIARIS
Els destinataris d’aquestes subvencions són els següents:
a) Les entitats sense afany de lucre que tinguin seu o delegació a
Vilafranca del Penedès i que estiguin inscrites en el Registre Municipal
d’Entitats.
b) Les persones físiques veïnes de Vilafranca del Penedès, ja sigui a títol
individual o en representació particular d’un grup de persones, que
presentin, d’acord amb la legalitat vigent, un projecte de caràcter
cultural sense afany de lucre.
3.- TIPOLOGIA DE PROGRAMES OBJECTE DE SUBVENCIÓ
Els programes i activitats culturals que seran objecte de subvenció poden
ser els següents:


Les expressions de cultura tradicional, en qualsevol de les seves
manifestacions



Projectes de caràcter puntual relacionats amb la formació artística i/o
la iniciació a la pràctica cultural



Projectes innovadors relatius a noves expressions i formats artístics
i/o culturals



Projectes culturals en els àmbits de les arts escèniques, la música i
les arts visuals



Projectes vinculats a la recerca, investigació, conservació,
catalogació, promoció i difusió del patrimoni històric i cultural locals



Projecte de festivals musicals amb presència de grups o intèrprets
vilafranquins que no estiguin inclosos en activitats com la Festa
Major, festes de barri, revetlla de Sant Joan o cap d’any.



Organització de jornades i seminaris de temàtica cultural

Les activitats següents queden excloses de suport econòmic:



El funcionament ordinari de les entitats així com al creació de nous
serveis o el manteniment dels ja existents de les mateixes



Les activitats de formació artística estable o continuada en el temps
(acadèmies i/o escoles)



Les activitats de turisme cultural fora del municipi

Les activitats anàlogues o similars que es repeteixin al llarg de l’any seran
tractades com una única activitat a efectes de la concessió de subvenció.
4.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SUBVENCIONS
La proposta d’atorgament de les subvencions serà resultat d’aplicar els
criteris següents de valoració, amb la puntuació màxima en cada cas que
s’hi fa constar:
a) La qualitat i l’impacte ciutadà del projecte fins a 20 punts
b) Promoció del municipi respecte l’activitat objecte de la subvenció fins
a 5 punts
c) El foment de la cohesió i la integració social del projecte fins a 5
punts
d) La singularitat del projecte o activitat en l’ecosistema cultural del
municipi fins a 10 punts
e) La sostenibilitat econòmica del projecte (grau d’autocofinançament)
fins a 10 punts
f) El nombre potencial de destinataris a qui va adreçada fins a 10 punts
g) Projectes de caràcter puntual relacionats amb la formació artística i/o
la iniciació en la pràctica cultural fins a 10 punts
h) Projectes innovadors vinculats a noves expressions i formats artístics
i/o culturals fins a 15 punts
i) El grau de cooperació amb altres entitats, persones i/o grups artístics
del municipi fins a 10 punts
j) El rigor i la qualitat de la documentació presentada fins a 5 punts
5.- QUANTIES, IMPORT MÀXIM I CÀLCUL DE LA SUBVENCIÓ
La quantia de la subvenció s’establirà en la corresponent convocatòria

6.- JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS ATORGADES
Els beneficiaris de les subvencions hauran de justificar un import de
despesa equivalent al doble de l’import concedit.
S’exceptuen els casos en què concorrin elements d’un gran interès públic i/o
social vinculats a l’activitat subvencionada. En aquests casos, els
beneficiaris hauran d’aportar factures originals per l’import total del
pressupost presentat.
Els projectes relacionats amb la formació artística i/o la iniciació a la
pràctica cultural, així com els projectes innovadors relatius a noves
expressions i formats artístics i/o culturals, i els que pertanyin a la creació
audiovisual, i que siguin objecte de subvencions es consideren inclosos en el
supòsit descrit en el paràgraf anterior.
El cost de l’activitat pot incloure la totalitat de les despeses necessàries per
ser portada a terme: difusió i comunicació, compra de materials, lloguers
d’infraestructures, contractació de professionals, desplaçaments, dietes, etc.
La documentació a presentar és la que es detalla en l’article 16 de les Bases
Específiques reguladores de les subvencions de l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès.
7.- APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
Aquestes subvencions aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària del
pressupost municipal de l’exercici que s’estableixi a la convocatòria.

