Secretaria General
NIF: P4622200F

La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día veintidos de febrero de
dos mil diecinueve adoptó, entre otros, el acuerdo siguiente:
22
EXPEDIENT. 126214Y. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS EN MATERIA DE
COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT LÍNIES 1 I 2. ANYS 2019-2020.
L’Ajuntament de Sagunt està realitzant en els últims anys una convocatòria pública anual
destinada al foment de la Cooperació Internacional al Desenvolupament.
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 departament de Participació Ciutadana, informat verbalment per part de
l'Oficial Major que no consta en l'expedient l'informe d'Intervenció subscrit en la plataforma Sedipualb@
de conformitat amb el que es disposa en la Resolució d'Alcaldia núm. 1637 de data 27 de desembre de
2018, la qual cosa fa que estiguen incomplets, informant verbalment l'Interventor que els documents per
ell emesos, són suficients a l'efecte de fiscalització. Per la seua part el Sr. Alcalde recorda al Sr.
Interventor, l'obligació de signar en la plataforma Sedipualb@ de conformitat amb la seua Resolució i
amb els requeriments d'aquesta Junta de Govern Local.
De conformitat amb el manifestat anteriorment, la Junta de Govern Local, per unanimitat,
ACORDA:
PRIMER: Efectuar la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de per a
l’exercici actual de 2019 amb el contingut següent:
CONTINGUT DE LA
CONVOCATÒRIA

DETALL
Línia 1.- Finançament de projectes d'inversió en infraestructures
bàsiques per al desenvolupament per a qualsevol d’estes finalitats:
- Creació, dotació, millora o ampliació d’infraestructures bàsiques,
condicions de l'hàbitat i del medi ambient, l'atenció bàsica de la
salut, l'educació o gestió del cicle de l'aigua, sanejament, etc.
- Projectes de desenvolupament d'un sector productiu. accions
econòmica i financera que tinguen com a
objecte el
desenvolupament econòmic i social dels municipis o comunitats

Línia 2 - Finançament de despeses corrents per al manteniment o
posada en marxa de projectes per al desenvolupament per a
qualsevol d’aquestes finalitats:
- Foment de Atenció sociosanitària, la lluita contra pandèmies
- La millora de les condicions educatives: educació bàsica i
Objecte, condicions i finalitat de la
alfabetització,
concessió de la subvenció:
-Millora de capacitats productives, la formació, la capacitació
professional
-l'autoabastiment de les necessitats bàsiques i sobirania alimentària
.
-El desenvolupament comunitari de les poblacions mitjançant la
cooperació tècnica
- Promoure la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, defensa
dels grups de població més vulnerables, combatre la pobresa
infantil, indígenes i altres minories. Protecció i respecte dels drets
humans
- Projectes d'Ajudes d'Emergència i Humanitària de caràcter urgent
i dirigides a regions afectades per la guerra, fam, malaltia i/o
catàstrofes naturals sobrevingudes i com a conseqüència de
conflictes entre països (persones refugiades, desplaçades,
assentaments, etc
Plurianual (Exercicis 2019 i 2020) a excepció dels projectes que
Caràcter de la convocatòria :
tinguen un calendari d’execució que no supere el periode anual de
la convocatòria
Bases reguladores aprovades pel
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Butlletí Oficial de la Província de
València on es publiquen les
Bases:
Crèdits pressupostaris a què
s’imputa la subvenció

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO
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Quantia total màxima del crèdit
pressupostari destinat a aquesta
convocatòria:

Finançament dels projectes i
quantia individualitzada de la
subvenció

BOPV núm 127 de data: 4/07/2016, i pàgina web: www.sagunt.es
Línia 1- Aplicació 340/9220/78500 Coop. Internacional al
Desarrollo (CC) para inversions, L1.
Línia 2- Aplicació 340/9220/48500 Subv. en concurrencia. Coop.
Internacional Desarrollo-L2.
Línia 1: 25.807,84 €
Línia 2: 88.314,42 €
Línia 1- Per als projectes plurianuals l’import concedit serà del
50% per a l’exercici 2019 i 50% per a l’exercici 2020.
Línia 2- Per als projectes plurianuals l’import concedit serà del
70% per a l’exercici 2019 i 30% per a l’exercici 2020.
(base setena de l’ordenança reguladora )

Règim de concessió de les
En règim de concurrència competitiva
subvencions
Requisits per a sol·licitar la
Els que recull la base 2na. de l’Ordenança reguladora,inserida en
subvenció i forma d’acreditar-los:
la pàgina web de l’Ajuntament de Sagunt (www.sagunt.es)
Òrgans competents per a la
instrucció del procediment
Responsable Àrea gestora: Participació Ciutadana
Òrgan col·legiat que valora les
sol·licituds:
Òrgan que concedeix les
subvencions
Termini de resolució i notificació
de la convocatòria:

Comissió de Valoració constituïda pels membres integrants de la
Comissió Informativa en matèria de Benestar Social.
Junta de Govern Local
6 mesos

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

-Model de sol·licitud normalitzat per a la concessió de
subvencions, segons l’imprés disponible en la Seu Electrònica de
l’Ajuntament de Sagunt, secció subvencions,
-Documentació complementaria base 6a. Ordenança bases
reguladores
Presentació en el registre electrònic de l’ajuntament mitjançant
certificat digital de representant de l’entitat sol·licitant.

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

Posa fi a la via administrativa
La resolució serà motivada i es farà mitjançant notificació
electrònica de manera individual als interessats (art. 40 i 43
LPAC).

Mitjans de notificació o publicació.

Devolucions a iniciativa de la
persona preceptora

La resolució d’este procediment de concurrència competitiva i la
resta d'actes que es dicten es notificaran als interessats mitjançant la
publicació en el Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica de
l'Ajuntament de Sagunt. De la mateixa manera, la resolució del
resultat del procés de concurrència competitiva es publicarà en la
Seu Electrònica, en la secció “Subvencions”.

La persona beneficiària que decidisca voluntàriament retornar
totalment o parcial, la quantitat per qualsevol causa, ho ha de fer
mitjançant la corresponent carta de pagament (AU) habilitada a este
efecte, disponible en els punts d'atenció al ciutadà
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SEGON: Autoritzar la despesa (fase A) amb càrrec a les partides Aplicació 340/9220/78500
Coop. Internacional al Desarrollo (CC) para inversions, L1 per a inversions del Pressupost General
vigent, per a la línia 1; i 340/9220/48500 Subv. en concurrencia. Coop. Internacional Desarrollo-L2t per
a la línia 2 del Pressupost General vigent, amb la següent distribució de crèdits :
Import convocatòria : 114.122,26€
Convocatòria
Aplicació
Total
Pressupost 2019
Pressupost 2020
Línia 1
340-9220-78500
25.807,84€
12.903,92€
12.903,92€
Línia 2
340-9220-48500
88.314,72€
61.820,09€
26.494,33€
Total subvenció
114.122,26€
74.724,01€
39.398,25€
A més de la quantia total màxima indicada podran concedir-se subvencions per una quantia
addicional sense necessitat d'una nova convocatòria, sempre que els crèdits a què resulta imputable es
preveja que puguen estar disponibles en qualsevol moment anterior a la resolució de la concessió, per un
augment derivat de qualsevol de les causes que preveu l'art. 58 del RLGS. En este cas, l'efectivitat de la
quantia addicional quedarà condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit amb anterioritat a la
resolució de la concessió de la subvenció, prèvia tramitació del corresponent expedient de despesa.
TERCER: Fer pública la convocatòria de subvencions per mitjà de la publicació en el BOP per
conducte de la BDNS i tauler d’anuncis de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sagunt.
QUART: El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de trenta dies hàbils des de
l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el BOP de València.
Lo que os comunico para su conocimiento, a reserva de los términos que resultan de la
aprobación del acta correspondiente.

Hash SHA256:
U8lasJ5qXNNHCHLC
kiw523ey0j3PPl5bKE
50UY0LAJk=

Traslado acuerdo 22 jgl 22-2-19. - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.904967 28/02/2019
Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sagunt.sedipualba.es/csv/

Código seguro de verificación: P7YY7G-3HWYHXQG

Publicació Acord JGL convocatòria subvencions Cooperació internacional AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.929863 - 13/03/2019
Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://sagunt.sedipualba.es/csv/

Pág. 3 de 3

Hash SHA256:
2NIYZZBR/o7avY879
Gh9EEJlYeyQOH9yB
zNwuLiqyj8=

Código seguro de verificación: P96WJL-NXCEEQQQ

Pág. 3 de 3

