CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DINS EL MARC DE LES BASES
ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DEL
DEPARTAMENT DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE
LLOBREGAT ADREÇADES A LES ACTIVITATS DE LA RUA DE CARNAVAL, ANY
2018

1. BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA
Resulten d’aplicació les Bases específiques reguladores de l’atorgament de
subvencions del Departament de Cultura de l’Ajuntament adreçades a les activitats de
la Rua de Carnaval, any 2018, aprovades per la Junta de Govern Local de data 2 de
març de 2018.

2. OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ
L’objecte de les presents bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació dels ajuts que
atorgui l’Ajuntament d’Esplugues a entitats ciutadanes per a la seva participació dins la
Rua de Carnaval 2018.
Aquests ajuts econòmics estan destinats a reconèixer la participació d’entitats a la rua
de Carnaval que organitza el departament de cultura de l’Ajuntament d’Esplugues de
Llobregat, i estan destinades a sufragar les despeses corresponents a l’elaboració de
carrosses i comparses fins a un màxim del 90% del cost de les despeses justificades.

3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI AL QUAL S’ATRIBUEIXEN LES SUBVENCIONS
L’aplicació de despesa del Capítol IV del pressupost 208 de l'Ajuntament d’Esplugues
de Llobregat destinada a l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases
correspon a la partida pressupostària 33.33400.48004 (Suport entitats Culturals) amb
un import disponible pels ajuts contemplats a les presents bases de 6.700 euros

4. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DE RESOLUCIÓ DEL
CONCURS
El període per sol·licitar les subvencions previstes en aquesta convocatòria serà des
de l’endemà del dia de publicació de la present convocatòria fins el 31 de maig de
2018, inclòs.
El concurs serà convocat mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones i mitjançant anunci
al tauler d’anuncis virtual ubicat a la seu electrònica del web municipal
www.esplugues.cat
Així mateix, l’Ajuntament informarà individualment, mitjançant correu electrònic, a
aquelles entitats ciutadanes participants en la Rua de Carnaval d’enguany, i que
estiguin registrades al Registre d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat.
A més a més, es donarà publicitat del període de presentació de les sol·licituds de
subvencions en la pàgina web d’aquest Ajuntament: www.esplugues.cat
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El termini màxim per a resoldre el present concurs de subvencions serà el 31 de juliol
de 2018.

5. PERSONES DESTINATÀRIES DE LES SUBVENCIONS
Poden ser sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen
aquestes bases les entitats sense ànim de lucre que estiguin degudament inscrites al
Registre d’Entitats Ciutadanes d’Esplugues de Llobregat (o que hagin sol·licitat la seva
inscripció) que tinguin la seva seu social o delegació al terme municipal d’Esplugues
de Llobregat, i que hagin participat en la rua de Carnaval que organitza el departament
de cultura de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb una comparsa i/o una
carrossa.

6. POSSIBILITAT DE CONCESSIÓ DE BESTRETA SOBRE LA QUANTITAT
SUBVENCIONADA
No pertoca la percepció de bestretes, donat que l’activitat objecte de subvenció ja ha
estat realitzada.
Les subvencions concedides seran pagades en el termini màxim d’un mes (no
computa a aquests efectes el mes d’agost) a comptar des de l’acord de resolució del
present concurs de subvencions.
La subvenció atorgada no podrà superar en cap cas els següents imports:
•
•

350 € per comparsa
450 € per carrossa

7. PROCEDIMENT, TERMINI DE JUSTIFICACIÓ I D’APLICACIÓ DE LES
SUBVENCIONS
A aquests efectes resulta d’aplicació l’article 28 de l’Ordenança General reguladora de
la concessió de subvencions d’aquest Ajuntament amb les següents peculiaritats:
•

Donat que l’activitat objecte de subvenció ja ha estat realitzada, junt amb la
pròpia sol·licitud de subvenció, es presentaran els impresos i comptes
justificatius dels mateixos, acompanyats de les corresponents factures,
constituint l’omissió d’aquest requisit motiu directe de desestimació de la
sol·licitud de subvenció.

•

Respecte les despeses elegibles, aquestes no poden incloure les despeses
derivades de remuneracions dels òrgans de direcció o administració.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris, aplicats d’acord amb la ponderació indicada fins un màxim de 24
punts.
1- Criteris genèrics aplicables a les carrosses i comparses (fins a 8 punts):
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- Proposta econòmica (escalat en funció de la despesa acreditada). Fins a 5
punts
DESPESA
ACREDITADA
Menys de 150 €
De 151 a 300 €
De 301 a 450 €
De 451 a 600 €
De 601 € o més

PUNTS
1
2
3
4
5

- Per la participació de 3 vegades o més en les darreres 5 edicions: 3 punts
2- Criteris d’aplicació a les comparses (fins a 8 punts):
-

Nombre de participants a la comparsa
o
o
o

Fins a 5 persones: 1 punt
De 6 a 10 persones: 2 punts
Mes de 10 persones: 4 punts

-

Realització de coreografies o actuacions durant la rua. 2 punts

-

Comparsa amb música 2 punts

3- Criteris d’aplicació a les carrosses (fins a 8 punts):
-

Participació amb vehicle decorat: 6 punts
Carrossa amb música: 2 punts
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