HERMANAMIENTO

Expedient: 2017/79
Procediment: AY02 Concessió de subvencions en concurrència competitiva
Descripció: Foment de l’Agermanament
Assumpte: Publicitat Convocatòria anual

EDICTE
Es notifica que la Junta de Govern Local , en la sessió ordinaria del dia trenta ú de març de dos mil
dèsset va adoptar entre altres, l´acord núm.15 , següent:
““L’Ajuntament de Sagunt està realitzant en els últims anys una convocatòria
pública anual destinada al foment de l’agermanament
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.
Vist l'informe del secretari i no obstant el mateix.
Per tot això, vistos els informe emesos i de conformitat amb l’informe-proposta del departament de
Participació Ciutadana, 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 de
l’Agermanament per a l’exercici actual de 2017 amb el contingut següent:
CONTINGUT DE LA CONVOCATÒRIA

Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la
subvenció:

DETALL
Activitats d'interès públic realitzades per
entitats sense ànim de lucre municipals i
centres educatius en les ciutats
agermanades amb Sagunt

Ple de data: acord núm.29/03/2016
BOPV núm.108 de 7/06/2016 i pàgina web:
www.sagunt.es
Partida: 330/9220/48500/Actividades del
Crèdits pressupostaris a què s’imputa la subvenció
Fomento del Hermanamiento
Quantia total màxima del crèdit pressupostari destinat a 12.000,00 €
aquesta convocatòria:
Bases reguladores aprovades pel Ple de data:
Butlletí Oficial de la Província de València on es
publiquen les Bases:

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 2a., 6a., i 10a. de
l’Ordenança reguladora ,inserida en la
pàgina web de l’Ajuntament de Sagunt
(www.sagunt.es)
Òrgans competents per a la instrucció del procediment Responsable àrea gestora: Tècnic de
Participació Ciutadana
Comissió de Valoració constituïda pels
membres integrants de la Comissió
Òrgan col·legiat que valora les sol·licituds:
Informativa en matèria de Cultura
Òrgan que concedeix les subvencions

Junta de Govern Local

Termini de resolució i notificació de la convocatòria:

4 mesos
Model de sol·licitud normalitzat per a la
concessió de subvencions, segons
l’imprés disponible en la Seu Electrònica

Documents i informació que ha d’adjuntar-se a la
petició:
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de l’Ajuntament de Sagunt, secció
subvencions, pagines 2, 3, 4, 6 i 8
Possibilitat de reformulació de les sol·licituds

NO

Criteris de valoració de les sol·licituds

Base 10a. de l’Ordenança reguladora

Resolució de concessió per JGL

Mitjans de notificació o publicació

Posa fi a la via administrativa
La resolució serà motivada i es notificarà
per escrit de manera individual als
interessats (art. 40 LPAC)
De la mateixa manera, la resolució del
resultat del procés de concurrència
competitiva es publicarà en la Seu
Electrònica, en la secció “Subvencions”.

SEGON: Autoritzar la despesa (fase A) amb càrrec a la partida 330/9220/48500/ Actividades del Fomento
del Hermanamiento del Pressupost General vigent, per un import de 12.000,00 €.
TERCER: Fer pública la convocatòria de subvencions per mitjà de la BNDS quetraslladarà l’extracte al BOP
de València i pel tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sagunt
QUART: El termini per a la presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació d’esta
convocatòria fins al dia 19 de maig de 2017 “
NORMATIVA APLICABLE:
Ho fem públic per a coneixement general, segons disposa l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.
RECURSOS:
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 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, 20 de abril de 2017.
El secretari general.

Emilio Olmos Gimeno.
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