Expedient: 2015/99
Procediment: AY02 Concessió de subvencions en concurrència competitiva
Descripció: Convocatòria de Foment de l'Agermanament
Assumpte: Publicitat de les subvencions concedides

EDICTE
La Junta de Govern Local ha dictat en data 22/10/2015 la Resolució número 14, de concessió de les
subvencions que s’indiquen tot seguit:

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA
Convocatòria:

Convocatòria de subvencions en règim de concurrencia
competitiva en materia de foment de l’agermanament
www.sagunt.es
BOP de data 19/06/2012, núm.145
Foment de l ‘agermanamiento

2015
Bases específiques:
Finalitat:
Partida pressupostària:
Crèdit pressupostari

330 9220 48502
7000€

Vistes les sol·licituds presentades en relació amb la convocatòria de subvencions per a Foment de
l’agermanament, segons les bases aprovades pel Ple de data 20/03/2012 i publicades en el BOP de
data 19/06/2012.
Per tot això, vistos els informes emesos s’acorda:
Primer. Concedir les següents subvencions per a la realització dels projectes que s’indiquen d’acord
amb el detall següent:
nif
G96071600

Q9655048H
Q9655304E

nom

projecte

import
sol·licitat
GRUP
DE VIATGE A MILLAU - FESTA 2800
DANSES DE 60 ANNIVERSARI GRUP
MORVEDRE FLOLKLÒRIC DE MILLAU
CEIP VILLAR INTERCANVI
ESCOLAR 3600
PALASÍ
MILLAU
I.E.S.
INTERCANVI
ALUMNES 1500
EDUARDO
DIVERSOS INSTITUTS A
MERELLO
MILLAU

valoració
24.5

import
concedit
2464

24.9

3168

27.5

1320

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:
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beneficiari

finalització
activitat

termini màxim de import
justificació
– concedit
presentació cj

import del Observaci
projecte a ons
justificar

GRUP DE DANSES DE 31/08/2015
MORVEDRE G96071600

13/11/2015

2464

2800

justificar
cost
del
transport

CEIP
VILLAR
Q9655048H

13/11/2015

3168

3600

justificar
cost
del
transport

13/11/2015

1320

4300

justificar
cost
del
transport

PALASÍ 6/07/2015

.E.S. EDUARDO MERELLO 13/05/2015
Q9655304E

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.
17na. de la convocatòria, presentant un compte justificatiu, 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: . Informem el beneficiari 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”.
LLOC O MITJÀ EN QUÈ APAREIX PUBLICAT LA RESTA DE BENEFICIARIS (art. 30 RLGS):
NORMATIVA APLICABLE:
Publicació, segons disposa l’article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
RECURSOS:
Contra l’acte administratiu transcrit, que és definitiu en via administrativa, i de conformitat amb el que
estableix la Llei Reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i en la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, les persones
interessades podran interposar un dels recursos següents:
• Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’ Alcaldía, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà a la publicació d’este anunci. Haurà de tindre en compte que la interposició del recurs de
reposició impedirà, fins a la resolució expressa o desestimació presumpta, la utilització de la via
contenciosa administrativa.
Si transcorre un mes des de l’endemà a la interposició del recurs de reposició i no ha estat resolt,
podrà entendre que ha estat desestimat i podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat contenciós administratiu corresponent amb seu a la ciutat de València, en el termini de sis
mesos des d’esta desestimació presumpta.
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• Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu corresponent amb seu a la
ciutat de València, en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà a la publicació d’este
anunci.
Tot això sense perjudici que puga exercir qualsevol altra acció o recurs que estime convenient en
defensa dels seus drets i interessos legítims.

Sagunt 19 de noviembre de 2015
EL SECRETARI GENERAL

Emilio Olmos Gimeno
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