
CONVOCATÒRIA DEL V CONCURS DE CARRERS ENGALANATS D’AMPOSTA

1. Bases reguladores

La present convocatòria no disposa de bases reguladores específiues i s’estarà al iue disposi

l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Amposta i a la normativa vigent.

2. Objecte, condicions i fnalitat de la subvenció.

L’Ajuntament  d’Amposta,  mitjançant  la  Regidoria  de  Participació  Ciutadana,  convoca  el  «V

Concurs de Carrers engalanats»  dins el marc de les Festes Majors 2022, per tal de crear un

ambient festiu a la ciutat. 

La present convocatòria te la fnalitat:

- Regular la subvenció per guarnir els carrers de la ciutat durant les Festes majors de 2022.

- Regular els premis iue s’atorguen al carrer guanyador del concurs.

El tema del guarniment i decoració és lliure. Quedaran eliminats directament aiuells carrers amb

guarniments iue no siguin inclusius o respectuosos amb els drets humans.

Els carrers hauran de romandre engalanats,  com a mínim, des del 12 al  21 d’agost de 2022,

ambdós inclosos.  El  guarniment  dels  carrers  es  realitzarà amb elements  iue hauran de ser

retirats  un  cop  fnalitzades  les  Festes  Majors  d’Amposta  2022,  el  dia  màxim  per  retirar  els

guarniments és el 2 de setembre.
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3. Quantia  total  màxima  de  les  subvencions  i  aplicació  pressupostària  on  s’imputa

l’import de la subvenció.

Els despeses es fnancen amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14/3370/48001, de subvencions

per import de 5.500 €.

Subvenció   per guarnir els carrers de la ciutat durant les Festes majors de 2022.  

Els  crèdits  destinats  a aiuesta subvenció  són de 5.000 euros,  i  en el  cas de iue hi  hagi  un

sobrant, es procedirà al corresponent prorrateig amb el límit de l’import indicat.

Aiuesta subvenció s’atorgarà en forma de bestreta en un 80% del total de la iuantia assignada a

la participació, en el primer atorgament, i el 20% restant iue s’entregarà un cop s’hagi efectuat la

justifcació total de la subvenció. 

Premi.

S’atorgarà un primer premi al carrer guanyador. Aiuest premi consisteix en un sopar al carrer

per valor màxim de 300€. Desprès s’atorgarà un segon premi, per votació popular. Aiuest premi

consisteix en un sopar  al carrer per valor màxim de 200€. Cada carrer participant només pot

rebre un premi. En cas iue un participant reuneixi  els  reiuisits  per rebre els dos premis,  té

preeminència el primer premi. I el segon premi s’atorgaria al segon carrer més votat.

L’Ajuntament es farà càrrec de la despesa. 

Els premis amb dotació econòmica estan subjectes a la retenció iue s’estipuli en les disposicions

legals vigents.
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4. Règim de concessió

El règim de concessió és en concurrència competitiva.

5. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los. 

La inscripció s’ha de formalitzar mitjançant una butlleta d’inscripció iue es pot descarregar de la

pàgina  web  de  l’Ajuntament  (www.amposta.cat) o  es  pot  recollir  al  Registre  de  l’Ajuntament

d’Amposta.

El  «V  Concurs  de  Carrers  Engalanats»  tindrà  un  àmbit  geogràfc  circumscrit  al  municipi

d’Amposta. La participació està oberta a tota la ciutadania i a totes les entitats i associacions de la

ciutat d’Amposta.

Cada carrer participant haurà de nomenar una persona representant, ja sigui una persona física

o una persona representant d’entitat/associació, iue serà iui constarà en la inscripció i de la iue

fguraran les dades de contacte.

La participació s’haurà de formalitzar a través d’una entitat, associació, comunitat de veïns o 

agrupació de veïns, és a dir, no es podrà participar a títol individual. Es necessita un mínim de 6 

veïnes i/o veïns per poder presentar-se. És reiuisit iue, les persones, entitats o associacions iue 

vulguin participar, siguin veïnes i veïns de l’espai iue volen engalanar. 

Es podrà engalanar una plaça, tot un carrer o un tram d’un carrer sempre iue no suposi un 

obstacle per a la circulació de persones i/o vehicles.

Totes les veïnes i veïns tenen dret d’unir-se i col·laborar en iualsevol carrer o plaça iue 

s’engalani, sempre i iuan es consensuï amb les persones iue hagin presentat la proposta a 

l’Ajuntament.

6. Documents que han d’acompanyar la sol·licitud.

Durant el període d’inscripció s’ha de presentar el projecte, per tal iue l’ organització en faci una

valoració. Aiuesta valoració vol respondre als criteris de seguretat, viabilitat tècnica (circulació de

persones i vehicles) inclusivitat i respecte als drets humans. 
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En aiuest projecte s’ha d’incloure una descripció el més detallada possible del disseny, amb les

dimensions, la temàtica i els possibles obstacles iue pugin afectar la lliure circulació. 

7. Requisits dels benefciaris.

- Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’AEAT i la Seguretat Social.

- No tenir deutes pendents amb l’Ajuntament d’Amposta.

- No estar incurs en cap dels supòsits per no rebre subvencions fxats a la Llei 38/2003,

General de Subvencions.

8. Condicions de participació

La  sol·licitud  de  la  subvenció  implica  l’acceptació  del  iue  regula  la  present  convocatòria  i

s’autoritza a l’Ajuntament d’Amposta a realitzar les comprovacions necessàries per garantir  el

compliment dels reiuisits establerts.

9. Termini de presentació de sol·licituds.

El període d’inscripció al concurs serà des de la publicació de la convocatòria al BOPT i fns al dia

3 de Juliol de 2022.

10. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment de concessió de la

subvenció.

Aiuest expedient s’instruirà per part de la Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència,

essent l’òrgan competent per aprovar tant la convocatòria com l’atorgament la Junta de Govern

Local, per delegació de l’Alcalde.

Finalitzat  el  termini  per  presentar  les  sol·licituds,  la  Regidoria  de  Participació  Ciutadana  i

Transparència formarà expedient administratiu, en primer lloc, l’atorgament de les subvencions

per fomentar la participació.

Posteriorment,  la  Regidoria  de  Participació  Ciutadana  i  Transparència  formarà  expedient

administratiu per l’atorgament dels premis.
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11. Termini de la resolució i notifcació.

El termini de resolució de la  subvenció per guarnir els carrers es produirà en un màxim de 15

dies hàbils desprès de fnalitzar el termini de presentació de sol·licituds. 

El termini de resolució dels premis es produirà en un termini màxim de 15 dies hàbils després

del veredicte del jurat.

12. Criteris de valoració de les sol·licituds.

Subvenció   per guarnir els carrers de la ciutat durant les Festes majors de 2022.  

L’Ajuntament d’Amposta atorgarà una subvenció a tots els carrers iue participin del concurs.

L’atorgament  de  la  subvenció  ve  determinat  pels  metros  lineals  dels  carrers  iue  es  vulguin

guarnir.

Premi.

El primer premi l’atorgarà un jurat designat per l’Àrea de Participació Ciutadana, integrat per 3 

artistes del territori. Aiuest jurat realitzarà la valoració dels carrers participants . La composició 

del Jurat podrà modifcar-se si hi ha causes justifcades per fer-ho. 

Els criteris de valoració del jurat seran: 

- Originalitat. 

- Qualitat artística.

- Disseny.

- Optimització dels materials. 

El jurat efectuarà una visita el dia 12 d’agost de 2022. Els carrers iue no tinguin decoració visible

dins de l’horari de visita, no seran considerats per a la concessió dels premis. La visita del jurat al

carrer és única, i es farà segons determini l’organització.

Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Així mateix si aiuest ho cregués oportú,

podrà declarar deserta la concessió del premi
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El segon premi es decidirà per votació popular. La votació es farà el dia 12 d’agost de 2022, des

de les 9h fns les 17h. Es farà una votació en format físic a un punt de votació situat a la Plaça de

l’Ajuntament. Només es podrà votar un carrer per vot i persona. Les paperetes amb més carrers

seleccionats seran considerades nul·les. 

13. Justifcació

La justifcació de la subvenció es farà mitjançant les factures de compra. Les factures hauran

d’anar en nom de la persona titular de la subvenció.  

Es  consideren  despeses  subvencionables  les  iue  de  manera  indubtable  responguin  a  la

naturalesa de l’activitat subvencionada i hagin estat meritades i efectivament pagades entre l’1

de juliol i el 18 de setembre. El termini per presentar la justifcació comença amb la resolució de

les subvencions i acaba el dia 18 de setembre. 

 Una vegada fnalitzada la resolució, les persones benefciades hauran de presentar la justifcació

del abans del 30/9/2022. En aiuesta justifcació han de constar les factures de les despeses del

guarniment a nom de la persona titular

14. Recursos contra la resolució.

Contra  aiuesta  resolució,  iue  posa  f a  la  via  administrativa,  es  podrà  interposar  recurs

contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva

publicació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix

òrgan  iue  l’ha  dictat,  en  el  termini  d’un  mes  a  comptar  des  del  dia  següent  al  de  la  seva

publicació.

15. Mitjans de notifcació o publicació.

La  difusió  d’aiuesta  convocatòria  serà  mitjançant  la  BDNS,  el  BOPT  i  la  pàgina  web  de

l’Ajuntament d’Amposta.
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16. Protecció de dades

En compliment dels iue disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de

dades de caràcter personal (LOPD), el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel iual s'aprova el

Reglament de desenvolupament de la LOPD i  la  Llei  34/2002,  d'11 de juliol,  de serveis de la

societat de la informació i  de comerç electrònic,  l'Ajuntament informa iue l'adreça de correu

electrònic  i  les  dades  personals  facilitades  seran  incloses  en  un  ftxer  i  seran  objecte  de

tractament única i exclusivament amb la fnalitat de gestionar aiuest concurs.

L’Ajuntament d’Amposta es reserva el dret de les imatges dels guanyadors per a poder utilitzar

les en posteriors campanyes de promoció comercial.

17. Regim jurídic aplicable

En tot allò previst en aiuesta convocatòria és d’aplicació el iue estableix 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 de Procediment administratiu comú de les administracions públiiues i la Llei 40/2015,

d’1  d’octubre  de  Règim  jurídic  del  sector  públic,  i  l’Ordenança  General  de  Subvencions  de

l’Ajuntament d’Amposta.
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