
  

  

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DIRECTES PER LA 
PARTICIPACIÓ EN LA DESFILADA DELS TRES TOMBS DE LES BORGES 
BLANQUES, ANUALITAT 2022 
 
Primer.- Bases reguladores 
 
Les bases específiques per a l’atorgament de subvencions directes per la participació 
en la desfilada dels Tres Tombs de les Borges Blanques van ser aprovades inicialment 
pel Ple de l’Ajuntament de data 27 de maig de 2021 i van quedar aprovades 
definitivament en data 16 de juliol de 2021. La seva publicació íntegra es troba en el 
BOP de Lleida número 139 de data 21 de juliol de 2021 i en la web de l’Ajuntament. 
 
Segon.- Objecte 
 
Aquesta convocatòria té per objecte regular el procediment de concessió de directa 
subvencions per la participació en la desfilada dels Tres Tombs de les Borges 
Blanques el dia 23 de gener de 2022. 
 
Tercer.- Quantia 
 
La dotació econòmica de la convocatòria és de 4.500,00 euros i anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 338 48069 de l’estat de despeses del pressupost per a 
l’exercici 2022. 
 
Donat que es tracta d’una tramitació anticipada, l’autorització de la despesa queda 
condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient en el pressupost de 
despeses de l’exercici 2022. 
 
La quantia a rebre pels beneficiaris serà la següent: 
-Carrossa d’entitat de les Borges Blanques: 600,00 euros. 
-Carrossa d’entitat de fora de les Borges Blanques: 300,00 euros. 
 
Quart.- Beneficiaris 
 
Tindran la condició de beneficiaris d’aquests ajuts les persones i entitats sense ànim 
de lucre que participin amb carrosses en la desfilada dels Tres Tombs de les Borges 
Blanques que es durà a terme el diumenge 23 de gener de 2022 i compleixin els 
requisits establerts en la Base 3a de les bases específiques reguladores d’aquesta 
subvenció. 
 
Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà al dia següent de la publicació 
d’aquesta convocatòria en el BOP de Lleida i finalitzarà el dia 14 de gener de 2022. 
 
Sisè.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució 
 
El mateix dia de la desfilada, la Comissió organitzadora farà una valoració de les 
carrosses per tal de verificar que es compleixen els mínims de qualitat i de treball 
necessaris per a participar-hi. En cas que es consideri que no es compleixen aquests 
mínims, la Comissió podrà acordar l’exclusió de la participació. 
 



  

  

Realitzada la desfilada, la Junta de Govern local atorgarà o denegarà motivadament la 
subvenció, en el termini màxim d’un mes des de la seva celebració. 
 
Setè.- Altres dades 
 

a. Forma i lloc de presentació de sol·licituds 
Les sol·licituds s’adreçaran en instància normalitzada a l’Il·lma. Sra. Alcaldessa de 
l’Ajuntament de les Borges Blanques i podran presentar-se per qualsevol dels 
mitjans admesos en la legislació vigent. 
 
b. Documentació de la sol·licitud 
La documentació a adjuntar a la instància de la sol·licitud s’especifica a la Base 9a 
de les bases específiques.  
 
c. Termini de resolució i notificació 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà d’un des de la finalització 
de la desfilada. 
 
d. Pagament 
El pagament de la subvenció es farà efectiu mitjançant transferència bancària al 
número de compte facilitat pel sol·licitant en el termini màxim d’un mes des de 
l’acord de concessió. 
 

 
 
 
Les Borges Blanques, desembre de 2021 

 


