CONVOCATÒRIA DEL CONCURS «PEPITO DE CANES» A LA MILLOR CARACTERITZACIÓ DE LA
FESTA DEL MERCAT A LA PLAÇA I CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE L’ANY 2022
Primera. Objecte de la subvenció
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la participació i el premi que atorga l'Ajuntament
d'Amposta en el Concurs «Pepito de Canes» a la millor caracterització i indumentària de principis
del segle XX, durant la celebració de la Festa del Mercat que tindrà lloc en el transcurs dels dies
20, 21 i 22 de maig de 2022 a la ciutat d’Amposta.
Segona. Requisits que han de reunir els beneficiaris
2.1.- Per participar en el Concurs «Pepito de Canes», s’haurà de formalitzar prèvia inscripció fins
el dia 21 de maig de 2022, que s’ha d’enviar per correu electrònic a cultura@amposta.cat
2.2.- La presentació de la butlleta d’inscripció implica el consentiment a l’Ajuntament d’Amposta
per comprovar la situació tributària i seguretat social del beneficiari als únics efectes de rebre
aquest premi.
2.3. - Podrà participar en el Concurs qualsevol persona inscrita i que complexi l’objecte de la
subvenció durant els dies de la Festa de Mercat a la Plaça de 2022.
2.4. - Es convoquen dues categories:
- Individual.
- Grup.
Tercera. Procediment de concessió
3.1. Per a rebre el premi es considera condició obligatòria l'assistència del guanyador/ra o
guanyadors/res a l’acte de l’entrega de premis.
3.2 El jurat estarà compost pel director de la Festa del Mercat, la tècnica de cultura i un
representant de les associacions o col·lectius que participen en l’organització de la Festa del
Mercat.
3.3. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis i resoldre amb el seu millor criteri els
casos no contemplats en aquesta.
Quarta. Premis
4.1. Els premis són els següents:
Premi individual: 100 €
Premi de grup: 300 €
4.2. Els premis es lliuraran el diumenge dia 22 de maig a les 13h en acabar les teatralitzacions de
la plaça de l’ajuntament.
4.3. Els participants al concurs, que prèviament s’hauran inscrit, hauran de presentar-se el mateix
dia 22 als porxos de l’Ajuntament, a les 12 h del migdia, per tal que el jurat faci la valoració i
dictamini el guanyador.
4.4. Per a rebre el premi es considera condició obligatòria l’assistència dels guanyadors a l’acte
d’entrega.
- Els premis estaran subjectes a les retencions fiscals establertes a la normativa vigent.
- El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.
Cinquena. Els ajuts
5.1. El pagament dels ajuts es realitzarà via transferència bancària. El pagament de l'ajut
s’efectuarà segons les previsions econòmiques de l’Ajuntament i una vegada aprovat el compte
justificatiu per la Junta de Govern Local.

5.2. Per poder ser beneficiari d’aquest ajut s’hauran de complir els requisits fixats a la Llei
General de Subvencions i trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda,
Seguretat Social i Ajuntament d’Amposta.
5.3. El pressupost total d’ajuts d’aquests premis és de 400 €. Aquest pressupost anirà a càrrec de
l'aplicació pressupostària 01/334/48002 (subvencions àrea de cultura), del Pressupost General de
l’Ajuntament d’Amposta, aprovat en sessió plenària ordinària de 27 de desembre de 2021.
Sisena. Difusió
6.1. La difusió d'aquesta convocatòria serà mitjançant el BOPT, la pàgina web municipal i la
BDNS.
Setena.
7.1. L’Organització es reserva el dret de modificar o suspendre, en tot o en part, l'acte per
inclemències meteorològiques, o altres causes de força major alienes a l'organització.
7.2. La participació en aquest concurs que forma part dels actes de la Festa del Mercat a la Plaça
d’Amposta, implica la cessió a l’Ajuntament d'Amposta dels drets d’imatge de totes les persones i
elements que formen part de la indumentària proposada a l’objecte de la subvenció, a fi que
puguin ser reproduïdes en qualsevol mitjà o suport.
Vuitena. Règim jurídic
8.1. En tot allò no previst en aquesta convocatòria és d’aplicació el que estableixen les Bases
generals de subvencions de l'Ajuntament d'Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre
del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1
d'octubre de Règim jurídic del sector públic.
8.2. Qualsevol incompliment dels termes o procediments reflectits a la present convocatòria
privarà al/els participants de gaudir dels premis i comportarà la desqualificació total del procés.

