Participació Ciutadana
Expedient: 2016/317.
Descripció: Subvencions de Cooperació Internacional al desenvolupament (LÍNIA 1 i LÍNIA 2)
Interessat : AjUNTAMENT DE SAGUNT,

NIF P4622200F

Procediment: AY02 Concessió concurrència competitiva
Assumpte: Concessió de subvencions de Cooperació Internacional al Desenvolupament
- Línies 1 i 2 .
EDICTE
Es notifica que la Junta de Govern Local , en la sessió ordinaria del dia setze de desembre de
dos mil setze va adoptar entre altres, l´acord núm.34 , següent:
“ Presentada directament la proposta per part de la Regidor de Cooperació, 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.
Vistes les sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions per
a projectes de Cooperació Intermacional al Desenvolupament, segons les bases aprovades pel
Ple de data 26/04/2016 i publicades en el BOP de data 4/07/2016 .
En resposta a l’informe d’Intervenció de data 9/12/2016 s’adopta per resolució
d’Alcaldia nº 588 de 12/12/2016 per l’alçament de la supensió i la continuïtat de la tramitació
d’aquest expedient
Per tot això, vistos els informes emesos, i de conrformitat amb l’informe-proposta del
Tècnic Mitjà de Participació Ciutadana, 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:
Import
Import
Núm.
Beneficiari /
Puntua projecte- subvenci
Línia
PreDescripció del projecte
CIF
ció
adolació
més
nat
Saneamiento básico a través
Asociación
de la construcción de letrinas
Nuevos
1
1er
en comunidades rurales del
68
31961
22372,7
Caminos /
municipio de sabana yegua,
G08737447
azua, República Dominicana
Restaurar los medios de vida
Assemblea
rurales de las personas
de
afectadas por el huracan
2
1er
Cooperació
55
23743
16620,1
matthew, seccion Comunal
per la Pau /
Fonds Jean Noel, Comuna de
G80176845
Marigot, Haiti
Segon. Disposar la despesa (fase D) a favor dels beneficiaris de la subvenció
esmentats en l’apartat primer.
Tercer.
1. El pagament de la subvenció es realitzarà de acord amb el sistema següent:
- El 50 % de l’import de la quantia concedida per a la línia 1 corresponent a l’entitat
beneficiària Asociación Nuevos Caminos es pagarà per anticipat abans de la
presentació de la justificació de la subvenció. Del 50% restant s’ordenarà el pagament
després de la presentació i aprovació del compte justificatiu de l’import de la subvenció
concedida.
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El 70 % de l’import de la quantia concedida per a la línia 2 corresponent a l’entitat
beneficiària Assemblea de Cooperació per la Pau es pagarà per anticipat abans de la
presentació de la justificació de la subvenció. Del 300% restant s’ordenarà el pagament
després de la presentació i aprovació del compte justificatiu de l’import de la subvenció
concedida
2. Ordenar el pagament de l’import de les subvencions concedides , d’acord amb el detall
següent:
-

Beneficiari /
CIF

Línia Aplicació
Import
Exercici 2016 /
pressupostària concedit modalitat de
pagament

Exercici 2017 /
modalitat de
pagament
11.186,35 €
(
Asociación
11.186,35 €
pagament despés
Nuevos
330 9240
22.372,7
1
(pagament
de l’aprovació del
Caminos /
79501
€
anticipat del 50%) compte justificatiu
G08737447
50% )
4986 € (pagament
Assemblea de
11.634 €
despés de
Cooperació per
340 9240
16620,1
2
(pagament
l’aprovació del
la Pau /
48500
€
anticipat del 70%) compte justificatiu
G80176845
30%)
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:
Termini
Import
màxim de
del
Import
Finalitzaci
justificació
projecte
Observacions
Beneficiari/ cif
ó activitat
concedit
presentació
a
cj
justificar
Asociación
22.372,7
Nuevos Caminos
31961€
30/05/2017 31/07/2017
€
/ G08737447
No s’accepten les
partides/conceptes
, per tractar-se de
despeses
indirectes, del
Assemblea de
pressupost
Cooperació per
31/01/2017 28/04/2016
16620,1 € 23743.8 € presentat :
la Pau /
- Ordinador portátil
G80176845
(1000€)
- Personal en seu
(2063 € )
- Lloguer oficina
(1792 €)
Els justificants de la despesa han de correspondre a les dates de realització de l’activitat.
Les quantitats subvencionades no executades en un projecte no podran ser transferides a
altres projectes, i si escau serà procedent el reintegrament dels excessos de finançament amb
els interessos de demora que siguen d’aplicació.
Quan en l’execució del projecte es produïsquen desviacions, no justificades, superiors al 20 per
cent de l’import que va servir de base per a la concessió de la subvenció, s’aplicarà la
penalització següent:
1r.- Desviacions de més del 20 per cent i fins al 50 per cent: reintegrament de fins al 30
per cent de la subvenció concedida, graduant-se d’acord amb la desviació efectiva produïda.
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2n.- Desviacions de més del 50 per cent: reintegrament del 100 per cent de la
subvenció concedida.
Cinqué. La justificació de la despesa es realitzarà de conformitat amb el que preveu la
base núm.17 de la convocatòria, mitjançant la modalitat de compte justificatiu amb aportació
d’informe auditor d’acord amb el que disposa amb el que disposa l'Orde EHA/1434/2007, que
regula “la Norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de
comptes justificatius de subvencions en l'àmbit del sector públic estatal, previstos en l'article 74
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat
mitjançant Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
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 o activitat
Motiu
Asociación
para
la Contribución al desarrollo económico El
periode
d’execució
Cooperación
entre y los medios de vida de la comunidad contravé la base 7.3 de
Comunidades
/ de Xeabaj de Santa Catarina l’ordenança reguladora
G96805312
Ixtahucan.
Quetzaltenango.
Guatemala
Asociación de Amistad Reducción de la desigualdad social, No alcançar la puntuació
con Cuba “José Martí”
racial y de genero, mediante la mínima ( 14 punts )
enseñanza artístico-literaria y el
trabajo sociocultural comunitario en el
municipio de Cárdenas, provincia de
Matanzas, Cuba
Nové. Informem a les entitats beneficiaries 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” que recomanem la seua lectura i seguiment en allò
que resulte aplicable
Desé: Recomanar a les entitats beneficiaries la necessitat de millorar i adequar-se a
les obligacions de publicitat activa que li corresponguen, de conformitat amb el que disposa
l’art. 3.b, art. 6 i art. 8. de la Llei 19/2013, de Transparència i Bon Govern, pel qua fa a la
necessitat de publicar l’entitat la informació d’índole organitzativa i econòmica per ser entitats
que perceben subvencions públiques. Per a facilitar el compliment de les obligacions de
Transparència es troba a la seua disposició la Guía de Transparència per a Associacions i
Entidades no lucratives (ENL) preceptores de subvencions i ajudas públiques publicada per
l’Ajuntament de Sagunt en el Portal d’Asociaciones de la web municipal
http://participasagunto.es/es/portal-asociaciones/#registro-asociaciones
Onzé. 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.
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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
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, 21 de diciembre de 2016.
El Secretari general.

Emilio Olmos Gimeno.
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