AJUTS A LES COLLES 2010
Com cada any, s’obre la convocatòria d’ajuts a les colles asociades a la
Coordinadora pel exercici 2.010.
BASES:
1. Per poguer accedir.hi a aquest ajut es requisit imprescindible ser soci de la
Coordinadora de Bestiari del Baix Llobregat i estar a corrent de pagament
en las cuotas
2. Es crea un fons total de 2.000 € per aquests ajuts dividits en 5 individuals
per valor de 400 € cadascù.
3. No mès es podrà rebre un ajut per Entitat, aquest ajut es podrá dedicar a
qualsevol projecte que tingui la Entitat especificament rel.lacionat amb el
grup de foc (reparaciò de la/s bestias, millorar infrastructura de las
mateixas, vestuari etc.)
4. Les peticions hauran de ser per escrit, i han de estar signades i segellades
per al President de la Entitat o persona autoritzada per la assemblea u
organ executiu de la mateixa I constarán de
a) Una petita memoria del projecte al que es destinará l’ajut.
b) El pressupost total del projecte
c) Termini de execuciò del mateix

5. La Junta farà públics els resultats i tot seguit notificarà a les colles que
hagin estat seleccionades la atorgaciò del ajut.
6. El termini de presentació de les propostes serà a partir del dia 7 de maig

i fins el 7 de Juny.

7. La documentació s’enviarà per correo certificat o s’entregarà en ma en la
nostra Seu Social, Can Massallera de Sant Boi, carrer Mallorca, nº 30
8. En el suposit de superar les peticions previstes, es donarà preferència als
que participin per primera vegada.
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9. El resultat es farà públic mitjançant la nostra pàgina web
10. El termini d’execuciò del projecte será durant tot l’any 2010 . la liquidaciò del
mateix es presentará a la Coordinadora com a maxim el dia 15 de Gener de
2.011 sen tant la data de factura com els justificants a aportar anteriors o
fins al 31 de Desembre de 2.010

PERCEPCIÓ DE L’AJUT
Per rebre l’import de l’ajut caldrà :

•

Presentar una factura de la Entitat a nom de la Coordinadora per l’import
total de l’ajut , si la Entitat no esta exenta d’IVA s’enten que l’import es
IVA inclòs.

•

Justificar la despesa mitjançant una liquidaciò del projecte amb el mateix
format que es va demanar l’ajut aportant original i copia de la/s factures
que fan referencia a la despesa feta i que será/n pel matiex concepte
pel que es va atorgar l’ajut, el/s originals es tornaran

•

El pagament sempre es farà a nom de l’Entitat, mai a personas físicas.
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