Expedient: 2016/254
Procediment: AY02 Concessió de subvencions en concurrència competitiva
Descripció: convocatòria subvencions 2016 foment de l'agermanament
EDICTE
Es notifica que la Junta de Govern Local , en la sessió ordinaria del dia nou de desmbre de dos
mil setze va adoptar entre altres, l´acord núm.11 , següent:
“Vistes les sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions per al foment
de l’agermanament , segons les bases aprovades pel Ple de data 29/03/2016 i publicades en el
BOP de data 7/06/2016
Vist l'informe del secretari i no obstant el mateix.
Per tot això, vistos els informes emesos i de conformitat amb l’informe-proposta del
Tècnic del Departament, la Junta de Govern Local sense que es promoga debat, per unanimitat,
ACORDA:
Primer. Concedir les següents subvencions per a la realització dels projectes que s’indiquen
d’acord amb el detall següent:
Núm.
CIF Be CIF
Prelació

Beneficiari

1

Q9655304E

I . E . S .
EDUARDO
MERELLO

2

Q9655029H

CEE SANT
CRISTÒFO
L

Descripció
projecte

del I m p o r t
projecte
admés
I n t e r c a m b i o 7390
escolar
con
Centro
Jean
VigóMerelloM o l i n e r Morvedre
Viatge a Millau. 4690
Intercanvi
amb
Centre Puits de
Calais

P un t u a Import
ció
subvencion
at
33
3000

32

3000

Segon. Disposar la despesa (fase D) a favor dels beneficiaris de la subvenció esmentats en
l’apartat primer.
Tercer. Ordenar el Pagament anticipat (fase OP) a favor dels beneficiaris de la subvenció pels
imports concedits, amb càrrec a la partida 330 9220 48502 del Pressupost General vigent, atés
que s’ha comprovat que els beneficiaris de la subvenció no tenen quantitats pendents de
justificar.
Quart. Amb caràcter general la subvenció està subjecta al compliment dels requisits i
obligacions establides en les Bases de la Convocatòria, Bases d’Execució del pressupost vigent
i Llei General de Subvencions. La gestió de la subvenció es realitzarà d’acord en la Bases de la
Convocatòria i les següents condicions:
BENEFICIARI

I.E.S.
MERELLO

FINALITZACIÓ TERMINI MÀXIM I M P O R T IMPORT DEL
ACTIVITAT
D
E CONCEDIT
PROJECTE A
JUSTIFICACIÓ
JUSTIFICAR
PRESENTACIÓ
CJ
EDUARDO 10 /05/2016

15/12/2016

3000
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7390

CEE SANT CRISTÒFOL

27/05/2016

15/12/2016

3000

4690

Els justificants de la despesa han de correspondre a les dates de realització de l’activitat.
Cinqué. La justificació de la despesa es realitzarà de conformitat amb el que preveu la base
núm. 17a de la convocatòria, presentant un compte justificatiu per cadascun dels projectes
subvencionats, segons els models d’impresos per a la justificació de subvencions disponibles
en la pàgina web (www.sagunt.es)
Sisé. En cas de concurrència de subvencions per a la mateixa finalitat, el beneficiari de la
subvenció està obligat a comunicar a l’Ajuntament de Sagunt les subvencions concedides, tan
prompte com es coneguen (art. 14.d de la LGS).
Seté. La variació de la finalitat de l’actuació o la falta de justificació de la realització del projecte,
així com l’incompliment per part del beneficiari de qualsevol dels requisits, condicions i la resta
de circumstàncies que han motivat la concessió de la subvenció, podran donar lloc al
reintegrament de les quantitats percebudes i a l’exigència dels interessos de demora
corresponents des de la data de pagament de la subvenció fins a la data en què s’acorde
l’escaiença del reintegrament o es produïsca la devolució efectiva per part del beneficiari (art. 37
LGS i art. 90 RGLS).
Huité. Desestimar la sol·licitud de concessió de subvencions per causa de no reunir els
requisits per a la concessió pels motius indicats.
SOL·LICITANT

PROJECTE
ACTIVITAT

CENTRE
D'ESTUDIS
CAMP DE MORVEDRE

O MOTIU

DEL Participació
en Exclós per no superar la puntuació
J o r n a d e s mínima atesa la Base 7ª. De l’ordenança
micològiques a Millau reguladora. ( ha obtés una puntuació de
18 punts

Nové. Informem als beneficiaris que en la pàgina web municipal www.sagunt.es, en la secció de
subvencions, junt als models d’impresos per a la justificació de les subvencions, s’ha publicat
un “Manual d’instruccions de presentació del compte justificatiu amb aportació dels justificants
de despesa”.
Les entitats beneficiàries NO es troben dins de l’àmbit d’aplicació de l’apartat 3.b). de la Llei
19/2013 de Transparència i Bon govern en tractar-se d’entitat depenents ( centres escolars )
d’una administració pública ( Generalitat Valenciana)
Desé. Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la concessió d’estes
subvencions.
Li ho comuniquem perquè en prenga coneixement i als efectes consegüents, a reserva dels
termes que resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, si escau. Este acte, que té caràcter
definitiu, de conformitat amb allò que estableix l’article 114 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, posa fi a la via
administrativa.
Contra este acte podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o impugnar-lo
directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
En el cas que opte per la interposició del recurs de reposició, ho ha de fer davant l’ Alcaldía i en
el termini d’un mes a comptar des del dia següent en què va rebre la notificació. Tinga en
compte que tal interposició impedirà, fins a la seua resolució expressa o desestimació
presumpta, la utilització de la via contenciosa administrativa. El recurs haurà de resoldre’s i
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notificar-se en el termini d’un mes. En cas contrari, s’entendrà desestimat i quedarà oberta la via
contenciosa administrativa.
En el cas que decidisca interposar un recurs contenciós administratiu directament, ho ha de fer
davant el Jutjat Contenciós Administratiu corresponent amb seu a la ciutat de València, en el
termini de dos mesos comptats des de l’endemà de rebre esta notificació, de conformitat amb el
que disposen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjudici que puga exercir qualsevol altra acció o recurs que estime convenient
en defensa dels seus drets.
Sagunt, 15 de desembre de 2016.
El Secretari general.

Emilio Olmos Gimeno.
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