ANNEX Núm. : 1.3
ANY: 2014
DEPARTAMENT: PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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
2014
OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ: Subvencions Carnaval 2014
PERÍIODE 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 l' 1
de MARÇ de 2014, 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, que vulguin
participar com a comparsa a la Rua del carnaval i formar part de la comissió
organitzadora (amb un mínim de 30 persones cadascuna).

QUÈ CAL PRESENTAR:
MODEL D’INSCRIPCIÓ CARNAVAL’14
Cal adjuntar el pressupost desglossat de despeses i ingressos previstos per la comparsa.
CRITERI ECONÒMIC DE LA SUBVENCIÓ:
Es tindrà en compte el nombre participants a la comparsa, el cost total previst per per
l’elaboració de la disfressa i ornamentació de la carrossa.
S’aplicaran els següents barems:
- Una aportació per nombre de participants a la comparsa
- Una aportació a l'ornamentació de la carrossa, segons modalitat del
vehicle (turisme - vehicle petit o camió)
La subvenció serà la quantitat resultant de la suma de l’aplicació d’aquests dos barems,
però la subvenció definitiva no podrà ser superior al 50% del cost previst de la
comparsa, la qual ha de justificar el 100% d’aquesta despesa.
CONDICIONS PER A LA JUSTIFICACIÓ:
Per a la justificació cal presentar el model de justificació econòmica normalitzat de
l’activitat amb les factures originals o còpies compulsades del 100% de la despesa,
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dintre del termini dels 3 mesos posteriors a la data de realització del Carnaval, és a dir,
abans del 31 de maig de 2014.
MODELS DE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR I ON TROBAR-LES
Els col·lectius i/o entitats que vulguin participar al CARNAVAL hauran de presentar el
MODEL D’INSCRIPCIÓ CARNAVAL’14 que trobaran a la web municipal
(www.sjdespi.cat), a DESPIENTITATS.
LLOC I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Les entitats que concorrin a la convocatòria hauran de presentar la documentació
requerida a l’equipament municipal de l’Àrea de Serveis a la Persona de Sant Joan
Despí (avinguda Barcelona, 41) matins de dilluns a divendres de 09.00 h a 14.00 h i
tardes de dilluns i dimecres de 17.00 h a 19.00 h abans del dia 10 de gener de 2014
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