AJUNTAMENT DE BREDA

Extracte de l'acord pres per l'Alcaldia de l'Ajuntament de Breda corresponent a l'aprovació de la
convocatòria del programa
De conformitat amb allò previst en els articles 17.3b i 20.8ª de la Llei 38/2003. De 17 de
novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text del qual es pot
consultar a la Base de dades nacional de subvencions.
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)
Primer: Beneficiaris
Persones, colles i/o grups que participen a la Rua de Carnaval 2020.
Segon: Finalitat
Reconèixer la participació a la Rua de Carnaval de Breda i sufragar part dels costos propis de
l'activitat: confecció de disfresses, construcció de carrosses, assegurances, etc.
Premiar les disfresses participants que siguin considerades més originals, treballades, animades ...
Tercer: Bases reguladores
Les bases reguladores van ser aprovades inicialment per Decret d'Alcaldia 2020DECR000087, de
3 de febrer de 2020 i publicades al BOP de Girona en data 11 de febrer de 2020.
Quart: Import
El crèdit màxim consignat és de 2.000,00€ amb càrrec a la partida pressupostària 338.48000.400.
Cinquè: Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta
convocatòria al BOP de Girona i finalitzarà el 20 de febrer de 2020.
Les sol·licituds, que s'han de fer arribar mitjançant el model normalitzat disponible al web de
l'Ajuntament de Breda (www.breda.cat), s'han de presentar de forma telemàtica: amb la signatura
electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de
Catalunya per E-TRAM de l'administració local.
Sisè: Termini de justificació de les subvencions
El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitza un
mes després de la celebració de l'activitat/festivitat.
Breda, 7 de febrer de 2020
Dídac Manresa Molins
Alcalde de la Vila de Breda
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