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AJUNTAMENT DE CAMARASA

Convocatòria de subvencions a entitats 2021

ANUNCI

Aprovació convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats per al foment de projectes i activitats
d’interès públic i social en l’àmbit cultural, esportiu, educatiu, de joventut, de lleure, de participació i festes,
per a l’any 2021

El Ple de l’Ajuntament de Camarasa, en sessió de data 22 de juny de 2021 va aprovar la convocatòria per a
la concessió d’ajuts a atorgar per a projectes i activitats entitats per al foment de projecte i activitats d’interès
públic i social en l’àmbit cultural, esportiu, educatiu, de joventut, de lleure, de participació i festes per a l’any
2021.

Les bases específiques que regeixen l’atorgament d’aquestes subvencions a entitats són les publicades al
BOP de Lleida núm. 46 de data 6 de març de 2019.

Partida Pressupostària: la dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de
4.500 € per a les entitats de Camarasa amb càrrec a la partida pressupostària 334 48 01 i de 1.000 € per a
les entitats de Sant Llorenç de Montgai amb càrrec a la partida pressupostària 334 48 02 del pressupost de
2021.

Objecte i finalitat: la realització de projectes i activitats d’entitats per al foment d’activitats d’interès públic i
social en l’àmbit cultural, esportiu, educatiu, de joventut, de lleure, de participació i festes per aquest any
2021.

Règim d’atorgament: concurrència competitiva.

Beneficiaris: poden tenir la condició de beneficiaris les entitats legalment constituïdes amb seu al municipi
de Camarasa, destinades a donar suport a les activitats que es realitzin dins el propi municipi o per activitats
que es realitzin fora del  municipi  però en la seva representació i  garantint  sempre un interès local,  de
caràcter  sociocultural,  esportiu,  lúdic,  entre  d’altres,  que  compleixin  amb  les  condicions  que  estableix
l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Camarasa i els requisits que s’estableixin en les
bases generals i especifiques de l’ajut. 

Sol·licitud: La sol·licitud es presentarà en model facilitat per l’Ajuntament de Camarasa (www.camarasa.cat) ,
degudament emplenat i signat pel president de l’entitat, juntament amb una memòria explicativa del projecte
o activitat programada per al qual es sol·licita l’ajut, pressupost general de l’activitat desglossat d’ingressos i
despeses previstes, còpia dels estatuts i  CIF de l’entitat i  document acreditatiu de la seva inscripció al
registre corresponent

Termini de presentació: un mes a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOP
de Lleida.

Termini de resolució: dos mesos, a comptar des de la data d’acabament del termini de presentació de les
sol·licituds. La manca de resolució expressa tindrà efectes desestimatoris.
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Termini d’execució: els projecte i activitats s’executaran durant l’any natural de l’aprovació de la convocatòria
i caldrà justificar la realització de l’actuació en el termini de tres mesos a partir de la data de finalització de
l’activitat i/o projecte i com a màxim el 31 de desembre de l’any en què es va concedir l’ajut. 

Valoració  de sol·licituds:  l’òrgan competent  per  resoldre serà el  Ple de l’Ajuntament.  En el  moment  de
determinar la concessió de l’ajut, sempre que es disposi de crèdit suficient, es tindrà en compte els criteris
que s’estableixin en les bases de l’ajut.

Camarasa, 23 de juny de 2021
L’alcaldessa, Elisabet Lizaso Cantón
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