PARTICIPACIÓ CIUTADANA

EDICTE

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el u d’agost de dos mil
catorze va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
25

CONCESSIÓ SUBVENCIÓ AGERMANAMENT. EXPTE. 126/2014.
Presentada directament la proposta per part de la Regidora de Serveis Socials, 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 le sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions relativa a Foment de l’
Agermanament, segons les bases aprovades per el Ple de data i publicades en el BOP de data .
Per tot això, vist l’informe-proposta del Departament 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:
NIF
Q9655304E

NOM
PROJETE
IMPORTE
SOL·LICITANT
SOL·LICITAT
I.E.S. EDUARDO INTERCAMBIO IES MERELLO, 1500
MERELLO
CAMP
DE
MORVEDRE,M.MOLINER CON
LYCÉE JEAN VIGO DE MILLAU

VALORACIÓ
40

Import
propossat
1500

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, a càrrec de 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 , si és el cas.
QUART: Amb un 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 amb les bases de la convocatòria i les condicions següents:
BENEFICIARI
I.E.S.
EDUARDO
MERELLO
Q9655304E

FINALITZACIÓ
ACTIVITAT

TERMINI màxim de Import
JUSTIFICACIÓ
– Concedit
Presentació CJ
INTERCAMBIO
IES 30/09/2014
1500€
MERELLO, CAMP DE
MORVEDRE,M.MOLIN
ER CON LYCÉE JEAN
VIGO DE MILLAU

IMPORT
Projecte
Justificar.
5100 €

del OBSERVACIONS
a
La
data
de
justificació
és
superior
als
tres
mesos des de la
finalització
del
projecte atés que els
mesos de juliol I
agost el centre escolar
està de vacances

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.
CINQUÉ: La justificació de la despesa es realitzarà de conformitat amb el que preveu la base núm. 17 de la
convocatòria, fent ús dels models d’impresos per a 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)
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
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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
CENTRE D'ESTUDIS DEL CAMP VISITA MICÓLOGOS DE Exclòs per la base 1.3 de l’Ordenança reguladora
DE MORVEDRE (G46772372)
AVEYRON-MILLAU

Sagunt, a 1 d’agost 2014.
EL SECRETARI GENERAL,

Sgt.: Emilio Olmos Gimeno.

