BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS PER A LES COLLES QUE
PARTICIPEN AL CARNAVAL DE ROSES 2019, PROGRAMA 11.

1. Objecte de la subvenció
Fomentar la participació i la qualitat del Carnaval de Roses donant suport a les colles de
Roses que hi participen.
2. Procediment de concessió
El procediment de concessió serà el de concurrència competitiva.
3. Destinataris
Podran concórrer a la convocatòria de subvencions objecte d’aquest programa:
a)

Les colles de Carnaval que participin al Carnaval de Roses constituïdes en associació
sense ànim de lucre, legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Roses.
b) Les persones físiques domiciliades a Roses que actuïn en representació de la colla.
4. Requisits per tenir la condició de beneficiari
1. Participar en un mínim de dues passades (divendres nit, dissabte tarda i diumenge matí).
2. En cas de suspensió d’una o de dues de les passades, caldrà haver participat, com a
mínim, en una de les que se celebri. Si se suspenguessin la totalitat de les passades,
tindran la consideració de beneficiaris aquelles colles que s’hagin inscrit a l’Ajuntament per
participar a la passada d’aquesta anualitat.
3. En el cas que una colla no hagi pogut participar en alguna de les passades per causa de
força major, no perdrà la condició de beneficiari sempre i quan ho acrediti mitjançant
document probatori i ho comuniqui a l’Ajuntament abans del dia 10 de març de 2019.
4. La colla ha de tenir carrossa. S’entén com a carrossa un vehicle, remolc o plataforma
guarnida i estirada per un vehicle de quatre rodes.
5. Complir amb tot allò exposat als Manaments del Carnaval de Roses.
6. Qualsevol comportament incívic suposarà la pèrdua del dret de cobrament de la
subvenció.
El nombre màxim de beneficiaris que podran concórrer a la subvenció prevista en aquestes
bases serà de 65 colles, d’acord amb l’ordre rigorós de presentació de la sol·licitud de
subvenció corresponent al registre general d’entrada de l’Ajuntament.
5. Quantia de les subvencions
La quantitat màxima destinada a aquesta línia de subvencions és de 16.250,00 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 40 3383 4850000.
S’estableix un import de 250,00 € per colla.
6. Òrgan instructor

La instrucció del procediment correspondrà, en tot cas, a l’àrea de Cultura i Festes.
7. Resolució de les sol·licituds
La resolució de l’atorgament d’aquestes subvencions correspon a la Junta de Govern Local i
es realitzarà conjuntament en un únic acte administratiu a la finalització del termini. En cas de
ser favorables les resolucions, la seva notificació individual se substituirà pel corresponent
ingrés en compte.
8. Regulació jurídica
En tot allò que no es preveu de forma específica en aquestes bases li serà d’aplicació:





Les bases generals reguladores de subvencions municipals a les que es pot accedir
clicant el següent enllaç: Bases generals reguladores de subvencions municipals.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
El Reial Decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Qualsevol altra disposició normativa que hi sigui aplicable per raó de la matèria o del
subjecte.

