
 

 

 

 

 
 

  
Expedient: 495/2018 Aprovació de les bases i convocatòria de subvencions per a entitats 2018 
Assumpte: Certificat de l’acord de la Junta de govern 

 
 
 
Josep Rovira Sadurní, secretari-interventor de l’Ajuntament de Taradell 
 
CERTIFICO: 
 
Que la Junta de govern de l’Ajuntament, en la sessió de data 30/07/2018 amb 
assistència de totes les persones electes que formen la corporació i per unanimitat va 
adoptar l’acord següent: 
 
6. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER 
A ENTITATS DE TARADELL. Exp. 495/2018 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 10 de maig de 2018, va 
aprovar les bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions en 
l’àmbit de concurrència competitiva per a entitats per l’any 2018 i en concret en l’àmbit 
de cultura, educació i esports destinades a finançar  projectes/activitats que tinguin 
com a objectiu: 
 

• Fomentar l’esport al municipi 

• Promoure i difondre la cultura i el lleure al municipi 

• Promoure i difondre l’educació al municipi 

• Promoure l’associacionisme i participació ciutadana 
 
Que es varen sotmetre a informació les bases esmentades sense que s’hi formulés 
cap al·legació o reclamació. 
 
Que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, tauler d’edictes i 
web municipal la convocatòria esmentada, havent-se presentat per part de les entitats 
interessades les corresponents sol·licituds. 
 
Que en data 27 de juliol de 2017 es va reunir la Comissió Avaluadora establerta a la 
Base 11, la qual previ estudi de la documentació presentada per les entitats 
sol·licitants, va formular la  proposta d’acord següent: 
 
-Admetre les sol·licituds presentades i atorgar a les entitats que es diran les 
subvencions següents: 
 

ENTITAT SUBVENCIÓ 
1r Pagament 

70% 
2n Pagament 

30% 



 

 

Amics de Santa LLúcia de 
Taradell 

1.480,08 € 1.036,06 € 444,02 € 

Ass. Teatral Canya que no és 
conya 

1.406,07 € 984,25 € 421,82 € 

Centre Excursionista de 
Taradell 

1.480,08 € 1.036,06 € 444,02 € 

Coral Arpa  1.000,00 € 700,00 € 300,00 € 

Som Dones 1.406,07 € 984,25 € 421,82 € 

Tint Taradell Teatre 799,24 € 559,47 € 239,77 € 

AMPA Col·legi Les Pinediques 1.002,27 € 701,59 € 300,68 € 

AMPA Escola el Gurri 903,28 € 632,30 € 270,98 € 

AMPA INS Taradell 878,54 € 614,98 € 263,56 € 

AMPA La Xarranca 1.039,39 € 727,57 € 311,82 € 

AMPA St Genís Sta Agnès 1.076,52 € 753,56 € 322,96 € 

Club del Parc d'Esports 2.967,03 € 2.076,92 € 890,11 € 

Club Patí Taradell 3.000,00 € 2.100,00 € 900,00 € 

Unió Deportiva Taradell 3.000,00 € 2.100,00 € 900,00 € 

TOTAL 21.438,57 € 15.007,00 € 6.431,57 € 

 
Que per la valoració de les sol·licituds presentades, s’ha tingut en compte els criteris 
objectius segons el punt núm. 8 de les bases. 
 
Que les sol·licituds que no arriben  a un mínim de 35 punts, no poden assolir la 
condició de beneficiaria. 
 
Atès que hi ha consignació pressupostària suficient del vigent pressupost municipal. 
 
Atès allò que disposa el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals i la Llei 38/2003 de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
Que l’òrgan competent per prendre el present acord és la Junta de Govern Local per 
Delegació expressa del Ple Municipal adoptat en sessió del dia 10 de maig de 2018. 
 



 

 

Per unanimitat s’ACORDA: 
 
Primer.-Aprovar la proposta d’acord formulada per la Comissió Avaluadora i atorgar a 
les entitats que es diran les subvencions següents: 
 
 

ENTITAT SUBVENCIÓ 
1r Pagament 

70% 
2n Pagament 

30% 

Amics de Santa LLúcia de 
Taradell 

1.480,08 € 1.036,06 € 444,02 € 

Ass. Teatral Canya que no és 
conya 

1.406,07 € 984,25 € 421,82 € 

Centre Excursionista de 
Taradell 

1.480,08 € 1.036,06 € 444,02 € 

Coral Arpa  1.000,00 € 700,00 € 300,00 € 

Som Dones 1.406,07 € 984,25 € 421,82 € 

Tint Taradell Teatre 799,24 € 559,47 € 239,77 € 

AMPA Col·legi Les Pinediques 1.002,27 € 701,59 € 300,68 € 

AMPA Escola el Gurri 903,28 € 632,30 € 270,98 € 

AMPA INS Taradell 878,54 € 614,98 € 263,56 € 

AMPA La Xarranca 1.039,39 € 727,57 € 311,82 € 

AMPA St Genís Sta Agnès 1.076,52 € 753,56 € 322,96 € 

Club del Parc d'Esports 2.967,03 € 2.076,92 € 890,11 € 

Club Patí Taradell 3.000,00 € 2.100,00 € 900,00 € 

Unió Deportiva Taradell 3.000,00 € 2.100,00 € 900,00 € 

TOTAL 21.438,57 € 15.007,00 € 6.431,57 € 

 
 
Segon.-Notificar aquest acord a totes les parts interessades de l’expedient. 
 
 
 



 

 

 
 
I, perquè consti, lliuro aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde. 
 
Taradell, 3 de setembre de 2018. 
 
Lluís Verdaguer Vivet      Josep Rovira Sadurní 
Alcalde de Taradell       Secretari-interventor 
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