Consell Comarcal de la Terra Alta
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D'AJUTS ALS AJUNTAMENTS DE
LA COMARCA PER A ACTUACIONS DE GRUPS CULTURALS DE LA TERRA
ALTA
Primer.- El Consell Comarcal de la Terra Alta, en el seu àmbit territorial i dins els límits
que determinin els crèdits pressupostaris destinats a aquesta finalitat, concedirà
subvencions per a les actuacions que els grups culturals de la Terra Alta puguin
realitzar en municipis de la comarca.
Segon.- Aquestes bases regiran per a les subvencions que es tramitin durant el
present exercici, i per a les que es puguin tramitar en períodes successius, si no hi ha
acord exprés del Ple del CCTA que les derogui o modifiqui.
Tercer.- Les subvencions que es concedeixin d'acord amb les presents bases
participen del caràcter discrecional que estableix el ROAS i la normativa general sobre
l’atorgament de subvencions.
Quart.- Podran sol·licitar les subvencions tots els ajuntaments de la Terra Alta, per a
actuacions que realitzin en els seus respectius termes municipals grups culturals de la
pròpia comarca.
Cinquè.- Els ajuntaments podran presentar dos sol·licituds de subvenció per any
natural, fixant-se el termini límit de presentació de sol·licituds en el dia 15 de novembre
de cada any.
Sisè.- Les sol·licituds s'hauran de presentar a través d'una instància signada per
l'alcalde i adreçada a l'Il·lm. Sr. President del Consell Comarcal, fent constar, com a
mínim, les següents dades:
- Grup que actua:
- Tipus d'actuació:
- Dia de l'actuació:
- Import de l'actuació:
- Import de la subvenció que se sol·licita:
- Import de l'ajut que atorga la Diputació (si s'escau):
Setè.- La Comissió del Consell Comarcal que tingui atribuïda aquesta matèria en cada
moment per acord del Ple del CCTA, s’encarregarà d'estudiar les sol·licituds
presentades i d'aprovar-ne l'import, el qual serà satisfet tan bon punt els ajuntaments
hagin justificat la despesa.
Vuitè.- Un cop realitzada l'actuació, els ajuntaments hauran de justificar la despesa
efectuada mitjançant la tramesa al Consell Comarcal de fotocòpies compulsades dels
rebuts o les factures emeses pel grup actuant, així com del corresponent manament de
pagament. La justificació de la despesa s'haurà d'efectuar dins l'exercici pressupostari
en el qual s'ha concedit la subvenció.

Novè.- a) L'import de les subvencions serà de fins el 25% de l'import de l'actuació.
b) L'import de les actuacions quedarà fixat en el Catàleg de Grups Culturals de la
Terra Alta que s'esmenta a l'article Desè, sense que siguin computables despeses de
quilometratge, desplaçament o manutenció dels grups i dels seus membres.
c) Aquestes subvencions són compatibles amb els ajuts que atorga la Diputació de
Tarragona als ajuntaments pel mateix concepte.
Desè.- Les actuacions que poden ser subvencionades les hauran de realitzar grups
culturals de la comarca de la Terra Alta de caire amateur, que es dediquin a l'animació
infantil, als espectacles folklòrics, tradicionals o populars, teatrals, corals, musicals, així
com a les actuacions de colles de grallers, de geganters, etc.
No se subvencionaran les actuacions de grups professionals ni les actuacions
subjectes a pagament d’entrada ni les de qualsevol grup no inclòs al catàleg que
s’esmenta al punt anterior.
Onzè.- Els grups culturals comarcals, les actuacions dels quals podran ser objecte de
ser subvencionades, hauran d'inscriure's en el Catàleg de Grups Culturals de la Terra
Alta, el qual serà actualitzat periòdicament i difós entre els ajuntaments de la comarca.
Dotzè.- Els grups culturals comarcals que sol·licitin la seva inclusió al Catàleg
esmentat en l'article anterior, hauran de presentar instància signada pel representant
del grup, adreçada a l'Il·lm. Sr. President del Consell Comarcal, en la qual, com a
mínim, s'haurà de fer constar la següent informació:
- Nom del Grup:
- Tipologies d'espectacles que efectua:
- Preu de cadascun dels espectacles que efectua:
- Import del quilometratge (per a actuacions que es realitzin fora de la comarca):
- Nombre de membres del grup:
- Nom del responsable legal del grup:
- Adreça social del grup o del seu responsable:
- Telèfon de contacte:
- Localitat i Codi Postal:
- Número d'Identificació Fiscal:
Tretzè.- a) Els grups culturals comarcals només podran ser beneficiaris com a màxim
de dues subvencions anuals.
b) Cada grup podrà ser beneficiari d'una subvenció per a actuar a la seva població
d'origen.
Catorzè.- La Comissió del Consell Comarcal en la qual el ple del Consell Comarcal
delegui la gestió d’aquesta convocatòria es reserva el dret d'admetre o no en el
Catàleg esmentat a l'article Desè a aquells grups que per les seves característiques es
considerin de caire professional, o assimilables.
Quinzè.- El Consell Comarcal notificarà puntualment als ajuntaments de la comarca
les possibles exclusions, ampliacions o modificacions que es produeixin al Catàleg de
Grups Culturals de la Terra Alta en cada moment.
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