Exp.- 2244-000001-2020 – X20120000199
Convocatòria de les subvencions per als/a les participants a la rua de Carnaval de Breda per
l’any 2020
Article 1.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la
sol·licitud dels ajuts que atorgui l’Ajuntament de Breda a les persones, colles i/o grups que participen
a la Rua de Carnaval 2020.
Article 2.- 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.
Article 3.- Destinataris
Les persones físiques que participin a la Rua de Carnaval de Breda mitjançant la presentació de la
corresponent sol·licitud específica.
A la sol·licitud específica per participar a la rua i a la convocatòria de la subvenció, caldrà que hi figuri
les dades del representant de la colla.
Article 4.- Crèdits pressupostaris
Les subvencions regulades en aquestes bases es financen amb càrrec a l’aplicació pressupostària
338.48000.400 del pressupost municipal, per un import màxim total de 2.000,00€.
Article 5.- Sol·licituds
- Les persones, colles i/o grups participants hauran d’omplir una sol·licitud específica per
participar a la Rua de Carnaval que inclourà la sol·licitud de la subvenció. Aquesta sol·licitud es
trobarà a la seu electrònica de l’Ajuntament.
- El període de presentació de sol·licituds serà del 7 al 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.
- Les sol·licituds són limitades, d’acord amb l’ordre rigorós de presentació fins a esgotar el crèdit
existent.
- Un cop esgotat el crèdit, es donarà per tancada la relació de persones, colles i/o grups
participants amb dret a subvenció.
Article 6.- Justificació i pagament de la subvenció
- Justificació
Un cop celebrat el Carnaval caldrà aportar, en el termini màxim d’un mes:
a) Full normalitzat de justificació
b) Fotografies que acreditin la participació de les persones, colles i/o grups a la rua i al
ball de Carnaval
c) Fotografies que acreditin els components de colles i grups

-

Pagament
a) L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament un cop s’hagi comprovat
l’assistència de la persones, colles i/o grups a la Rua de Carnaval i verificat totes les
dades aportades.
b) El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte bancari del
sol·licitant. (Les colles i grups poden presentar més d’un document d’alta de creditor
per tal que el pagament es realitzi fraccionat entre els diferents membres)
c) La resolució de l’atorgament d’aquestes subvencions correspon a la Junta de Govern
Local.
d) Els beneficiaris dels premis hauran de presentar a la corporació el document d’alta de
creditor per tal que els sigui abonada la quantitat concedida. (Les colles i grups poden
presentar més d’un document d’alta de creditor per tal que el pagament es realitzi
fraccionat entre els diferents membres)

