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PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS EN LA CAVALCADA DE SANT JOAN 2019 I BASES DEL CONCURS DE
LES CARROSSES I COMPARSES FESTIVES
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1. OBJECTE DE LA CONVOCATORIA I CREDIT PRESSUPOSTARI
1 . En la cavalcada de Sant Joan participen entitats socials del poble i agrupacions de veïns que omplen
d’alegria els carrers del nostre poble. Per tal d’incentivar la participació del major nombre possible
d’entitats i de que està siga més lluidora es considera convenient subvencionar a les esmentades entitats
amb la quantitat de 300.- € i obsequiar-les amb 40 Kg. de caramels per cada carrossa amb la que participen
en la cavalcada i també convocar un concurs en el que puguen participar aquelles entitats locals, inscrites
en el registre d’associacions municipal, tant en carrossa com en comparsa festiva a peu i que destaquen per
la seua vistositat i urbanitat.
L'objecte de les presents bases és regular el procediment de concessió de tres premis, Primer, Segon i
Tercer a aquelles entitats locals, inscrites en el registre d’associacions municipal, que participen en la
cavalcada en carrossa o en comparsa festiva que desfilen a peu i que destaquen per la seua vistositat i
urbanitat.
2. Premis :
2.1.- S'establixen tres premis i accèssits en quant a carrosses :
Un primer premi dotat amb 500.- euros.
Un segón premi dotat amb 300.- euros
Un tercer premi dotat amb 200.- euros
Un accèssit dotat amb 100.- euros a cada una de les demés carrosses participants
2.2.- S’establixen tres premis i accèssits en quant a comparses festives que desfilen a peu :
Un primer premi dotat amb 300.- euros.
Un segón premi dotat amb 200.- euros
Un tercer premi dotat amb 100.- euros
Un accèssit dotat amb 50.- euros a cada una de les demés comparses participants
Atenent a la participació, el Jurat podrà declarar desert algun o tots els premis.
La partida pressupostària que empara aquesta despesa és la 33800/226 FESTES POPULARS del pressupost
de l'Ajuntament de Massanassa corresponent a l'exercici 2019.
3. De conformitat amb l'article 56.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003 General de Subvencions, es fa constar expressament, que la concessió d'este
premi es condiciona a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.
2. CARACTERÍSTIQUES
Les carrosses de les entitats hauran d’anar engalanades i els participants d’elles i de les comparses hauran
d’anar vestits d’acord al motiu festiu que vullguen expressar.
3. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació per a participar en la cavalcada finalitzarà a les 14:00 hores del dia 14 de juny de
2019.
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4. PARTICIPANTS EN EL CONCURS
1. Podrà participar en el concurs qualsevol entitat local inscrita en el Registre Municipal d’Associacions.
2. La participació en el concurs significa l’acceptació íntegra de les presents bases.
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5. OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
Els participants es comprometen a complir totes les recomanacions i obligacions que assenyala
l’Ajuntament de Massanassa respecte a la participació en la Cavalcada de les festes de Sant Joan,
especialment en allò relatiu a la seguretat i urbanitat.
6. PUBLICITAT DE LA CONVOCATÒRIA
Les bases es publicaran en el tauler d'anuncis i en la pàgina web de l'Ajuntament de Massanassa.
De conformitat amb l'article 18.2 de la Llei General de Subvencions, l'Ajuntament de Massanassa remetrà a
la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre la convocatòria i la resolució de concessió
recaiguda sobre la base de la present ordre, en els termes establerts en l'article 20 de la mateixa norma.
L'extracte de la convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València, per mitjà de la
Base de Dades Nacional de Subvencions.
7. PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DEL CONCURS I JURAT QUALIFICADOR
a) L'òrgan competent per a la resolució del concurs serà l'Alcaldia.
b) El Jurat Qualificador estarà constituit per tres persones nomenades per l’Alcaldia i la seua decisió serà
vinculant.
c) Este Jurat formularà a l'Alcaldia proposta motivada de concessió del concurs.
d) La resolució es farà pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament de
Massanassa. També s'informarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, amb indicació del seu import.
e) La resolució posarà fi a la via administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Contra aquesta podrà
interposar-se recurs potestatiu de reposició davant l'Ajuntament de Massanassa en el termini d'un mes, o
bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà al de la
publicació de la resolució al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
f) Vençut el termini de resolució sense que haguera sigut dictada expressament, els interessats podran
entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat amb l'article 24 de la Llei
39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
8. PROCEDIMENT D’ABONAMENT DEL PREMI
El procediment d’abonament del premi previst en la convocatòria es realitzarà mitjançant transferència
bancària al compte corrent que el guanyador faça constar en l'imprès de manteniment de tercers que li
proporcionarà l’Ajuntament.
En quant a l’abonament de la subvenció de 300.- € per a cada carrossa participant serà necessari que
l’entitat aporte les corresponents factures que deuran ser d’un import superior a la subvenció.
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9. PROCEDIMENT DE REINTEGRAMENT DEL PREMI
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Quan es demostre que s'ha obtingut el premi falsejant o ocultant les condicions exigides en la convocatòria
per a poder ser beneficiari, es procedirà al reintegrament de la quantitat percebuda i a l'exigència de
l'interès de demora corresponent des del moment del pagament de l'ajuda fins a la data en què s'acorde la
procedència del reintegrament, d'acord amb l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
El règim regulador dels possibles reintegraments, sancions i responsabilitats aplicables als perceptors de les
ajudes serà l'establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
10. NORMATIVA REGULADORA
La normativa reguladora de la present convocatòria es regirà per les bases recollides en este document i en
tot allò que no estiga previst, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com per
la resta de legislació pertinent.

Diligència de Secretaria
La pose jo, el Secretari, per a fer constar que les presents bases han sigut aprovades per Resolució d’Alcaldia
de data 28 de maig de 2019.
El Secretari

