ANNEX Núm.: 1.4 SUBVENCIONS A L’ASSOCIACIONISME PER LA
PARTICIPACIÓ AL CICLE FESTIU: CARNAVAL
ANY: 2016
DEPARTAMENT: PROMOCIÓ ASSOCIATIVA
PRESSUPOST INICIAL PREVIST:
Partida pressupostària: 25.3385.489 transferències a entitats
Import disponible: 12.000,00 €
Aquest import estarà condicionat al pressupost que sigui aprovat de l’exercici de l’any
2016
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:
Subvenció a les comparses participants a la rua del Carnaval, per fomentar la
participació de la ciutadania dins de les festes del cicle festiu del municipi
PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA SUBVENCIÓ: Anual
PROGRAMES, SERVEIS I/O ACTIVITATS QUE SE SUBVENCIONARAN:
Subvencions a comparses participants a la rua de Carnaval, que tindrà lloc el dia 6 de
FEBRER de 2016, per a l’elaboració de la seva disfressa i l’ornamentació de la
carrossa.
QUI POT SOL·LICITAR-LA:
• Col·lectius semiorganitzats de ciutadans i ciutadanes, AMPA i/o entitats locals
constituïdes i inscrites dins del registre local d’entitats del municipi, (amb un
mínim de 30 persones cadascuna).
• Per tramitar petició de subvenció cal que hagin formalitzat prèviament dins del
termini establert,la INSCRIPCIÓ com a comparsa a la rua del Carnaval, així
com queda implícit que coneix i accepta el compliment de lo recollit al
document CONDICIONS PER PARTICIPAR A LA RUA .
CRITERIS ECONÒMICS DE LA SUBVENCIÓ:
-

-

-

La subvenció anirà en funció del nombre total de sol·licituds de subvenció
presentades per part de les comparses prèviament inscrites a la rua.
Es tindrà en compte el nombre de participants a la comparsa, el cost total previst per
a l’elaboració de la disfressa i l’ornamentació de la carrossa.
S’aplicaran els següents barems:
o Una aportació per nombre de participants a la comparsa
o Una aportació a l'ornamentació de la carrossa, segons modalitat del
vehicle (turisme/vehicle petit o camió)
La subvenció a cadascuna de les comparses sol·licitants serà la quantitat resultant
de la suma de l’aplicació d’aquests dos barems i representarà com a màxim el 50%
del cost total de l’activitat.
L’entitat haurà d’acreditar al moment de la justificació econòmica el 100% de la
despesa, es a dir , com a mínim del doble de la subvenció demanada.
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ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ:
•

•

•

•

Al moment d’aprovació i publicació d’aquests bases, es farà una estimació dels
barems a partir de les dades de les comparses inscrites a la rua i es comunicarà a
cadascuna d’aquestes entitats participants, la quantitat estimada de subvenció
que correspondrà, a partir del càlcul segons les dades de previsió recollides a les
inscripcions.
La quantitat de la subvenció definitiva atorgada, s’adequarà posterior a la
presentació de la documentació requerida amb el MODEL DE SOL·LICITUD I
JUSTIFICACIÓ DEL CARNAVAL on s’ha d’acreditar la participació i despesa
reial .
Aquesta quantitat econòmica definitiva, serà igual o inferior de la estimada i
comunicada a l’entitat prèviament a la justificació. Cas de variació, podrà estar
motivada pels següents situacions:
o la participació de components de la comparsa hagi estat inferior a la
inicialment prevista a la inscripció.
o que la disponibilitat o modalitat del vehicle hagi estat també modificada.
o En cas dels casos es podrà aplicar una variació de increment d’aquesta
quantitat econòmica de subvenció final, motivada per una major
participació, no prevista a la inscripció prèviament formalitzada de la
comparsa al Carnaval
Aquesta quantitat econòmica definitiva no serà mai superior al 50% de la
despesa degudament justificada.

El total de subvencions atorgades no podrà ser superior al pressupost anual disponible
assignat per a aquests tipus de projecte.
MESURES DE DIFUSIÓ DEL FINANÇAMENT PÚBLIC:
L’entitat beneficiària haurà de donar adequada publicitat al caràcter públic de la
subvenció en l’execució del projecte, per la qual cosa haurà de fer constar el logotip de
l’Ajuntament de Sant Joan Despí, així com la frase: “amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Joan Despí”, en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l’activitat
subvencionada, i s’escau, en cartells, mitjans electrònics o audiovisuals, plaques
commemoratives, etc.
QUÈ CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUDS I JUSTIFICACIONS DE
SUBVENCIÓ . LLOC , TERMINI I
Les entitats que prèviament hagin formalitzar la inscripció dins dels terminis establerts
com a comparses a la RUA DEL CARNAVAL, i vulguin optar a subvenció per aquest
concepte hauran de presentar la Sol·licitud i justificació del carnaval amb la
documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament de Sant Joan Despí (camí
del Mig, 9, de dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h i dimecres de 16.30 h a 19 h) com a
màxim el dia 31 d’abril de 2016.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, dins del termini previst.
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La no presentació de la documentació de Sol·licitud i justificació de carnaval en
aquest termini, dona per entès la renuncia de l’entitat inscrita com a comparsa a
rebre cap ajuda econòmica per aquest concepte.
DOCUMENTACIÓ:
-

Annexa Sol·licitud de la subvenció i justificació del carnaval (model normalitzat)
A la documentació que s’acrediti recordar que:
-Les factures originals o còpies compulsades del 100% de la despesa.
-Les factures hauran d’estar datades dins de l’any en curs. De forma excepcional
i molt motivat, es valorarà l’acceptació d’alguna factura amb data de l’últim
trimestre de l’any anterior, sempre que estigui correctament acreditat el concepte
de la despesa en referència a aquesta activitat de Carnaval 2016

(Prèviament l’entitat sol·licitant ha d’haver formalitzat la inscripció dins del
termini i condicions recollides a els annexes: Fitxa d’inscripció a la Rua( models
normalitzats) i Condicions per participar a la rua)
El models normalitzats es podran trobar via web, a la pàgina de l’Ajuntament de Sant
Joan Despí (www.sjdespi.cat) al portal DESPIENTITATS (www.despientitats.cat).
La manca de presentació de la informació o documentació requerida al Model,
comportarà la renuncia de la subvenció , inclòs quant s’hagi estat correctament
formalitzada la inscripció com a comparsa de la rua prèviament.
Així com l’aplicació dels condicionants que s’expliciten a l’Ordenança General de subvencions
vigents de Sant Joan Despí.

PAGAMENTS:
•

El pagament de les subvencions es farà en un únic termini, a posterior de
presentació de la documentació que es demana al MODEL DE SOL·LICITUD
DE SUBVENCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL CARNAVAL.
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