Excm. Ajuntament de Sagunt

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el cinc d’agost
de dos mil setze va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
39
APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATERIA
DE FOMENT I PROMOCIÓ D’ACTES FESTIUS AMB ENTITATS ASSOCIATIVES PER A
L’EXERCICI 2016. EXP. 2016/305.
Presentada directament la proposta per part d’Alcaldia, conclòs l’examen dels assumptes
inclosos en l’orde del dia, i sotmesa a votació, de conformitat amb el que establix l’article 91.4 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, per unanimitat, la
Junta de Govern Local declara la urgència de l’assumpte.
L’Ajuntament de Sagunt està realitzant en els últims anys una convocatòria pública anual
destinada al foment de/d’Promoció actos Festivos con Entidades Asociativas
L’art. 23.2 de la Llei General de subvencions estableix la forma d’inici del procediment de
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, que ha d’iniciar-se mitjançant la
convocatòria regulant-ne expressament el contingut.
Per tot això, vistos els informe emesos, i de conformitat amb el document de l’Asesor Cultural,
la Junta de Govern Local sense que es promoga debat, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER: Efectuar la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de foment i
promoció d’actes festius amb entitats associatives per al presente exercici 2016 amb el contingut següent:
CONTINGUT DE LA CONVOCATÒRIA
DETALL
Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la
Promoció d’actes festius amb entitats
subvenció:
associatives sense ànim de lucre del municipi.
Bases reguladores aprovades pel Ple de data:

Ple de data: 23/02/2016

Butlletí Oficial de la Província de València on es
publiquen les Bases:

BOPV nº135 de 14/07/16
i pàgina web: www.sagunt.es
Partida: 450/3380/48501/Promoción actos
Crèdits pressupostaris a què s’imputa la subvenció
festivos con Entidades
Quantia total màxima del crèdit pressupostari destinat 31.500,00 €
a aquesta convocatòria:
Règim de concessió de les subvencions
Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma
d’acreditar-los:

En règim de concurrència competitiva
Els que recull la Base Segona de l’Ordenança
reguladora, publicada en la
web de l’Ajuntament de Sagunt
(www.sagunt.es)

Òrgans competents per a la instrucció del
procediment

Responsable Àrea gestora

Òrgan col·legiat que valora les sol·licituds:

Comissió Informativa d’Oci i temps lliure

Òrgan que concedeix les subvencions

Junta de Govern Local

Termini de resolució i notificació de la convocatòria:

3 mesos

Documents i informació que ha d’adjuntar-se a la
petició:

Impresos normalitzats de subvenciones
(www.sagunt.es)

Possibilitat de reformulació de les sol·licituds

NO

Criteris de valoració de les sol·licituds

Base Desena de l’Ordenança reguladora

Resolució de concessió per JGL

Posa fi a la via administrativa

Mitjans de notificació o publicació

La resolució serà motivada i es notificarà als
interessats de conformitat amb el art. 59.6
LRJAP-PAC

Exemplar només als efectes que conste en l'expedient administratiu.
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SEGON: Autoritzar la despesa (fase A) amb càrrec a la partida 450_3380_48501_”Promoció
actes festius amb Entitats”, dels Pressupost General Municipal vigent, per import de 31.500-€, exercici
2016.
TERCER: Fer pública la convocatòria de subvencions per mitjà de la seua publicació en el
BOPV, la pàgina web de l’Ajuntament de Sagunt (www.sagunt.es) i en el tauler d’anuncis municipal,
d’acord amb la Base Tercera de l’ordenança reguladora.
QUART: El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació
d’esta convocatòria en el BOPV fins al 03/10/2016.
ANEXO 1
Expediente: 2016/305
Procedimiento: AY02 Concessió de subvencions en concurrència competitiva
Descripción: Fomento de Festejos Populares, 2016
Asunto: Publicidad Convocatoria anual BDNS
Extracto de la Resolución de fecha 05/08/2016 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Sagunto, por la que se convocan subvenciones para fomentar y promocionar actos festivos organizados
por entidades asociativas del municipio.
BDNS (Identif.): Pendiente
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios:
Entidades sin ánimo de lucro (ESAL) que cumplan los siguientes requisitos.
a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Entidades del
Ayuntamiento de Sagunto con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de
instancias.
b) Tener los datos debidamente actualizados en los registros correspondientes.
c) No estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para ser beneficiario
recogidas en el art. 13 LGS.
d) No ser titular de otra subvención de carácter nominativo o disponer de una aplicación
presupuestaria específica para actividades festivas.
Segundo. Finalidad:
Financiación de proyectos relativos a la actividad de fomento de actos festivos.
Tercero. Bases reguladoras:
Ordenanza aprobada en fecha 23/02/2016, por el Ayuntamiento Pleno, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia de fecha 14/07/2016, núm.135.
Cuarto. Importe:
El importe será 31.500.-€ y se determinará en función del presupuesto del proyecto aceptado y la
valoración obtenida. Importe máximo 7.000.-€ por cada proyecto presentado.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOPV hasta el 03/10/2010.

Cosa que us comunique perquè en prengueu coneixement, a reserva dels termes
que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent. IGUALMENT US FAIG
CONSTAR QUE A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ ALS INTERESSATS
HAUREU D’ASSENYALAR ELS RECURSOS QUE PROCEDISQUEN
CONFORME A LA CIRCULAR REMESA PER SECRETARIA GENERAL.
Sagunt, a 8 d’agost 2016.
EL SECRETARI GENERAL,

Sgt.: Emilio Olmos Gimeno.
Exemplar només als efectes que conste en l'expedient administratiu.

