Núm. Expedient: V.2.3_1_2021
Procediment: Anunci de la Resolució provisional subvencions
a entitats ciutadanes de l’any 2021 per concurrència competitiva
Firma: L’òrgan instructor

ANUNCI AL TAULER EDICTES
Mitjançant la present i en virtut de l’article 45 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre de 2015,
Procediment Administratiu Comú, publiquem l’anunci al tauler d’edictes i a la web
municipal de l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre la següent: Resolució Provisional dictada
per l’òrgan instructor; regidor d’Hisenda, Transparència i Participació Ciutadana, En
Rubén Grau Navarro, del Procediment de subvencions per concurrència competitiva a
les associacions de l’ Alcúdia de la convocatòria any 2021 per a despeses de 2020:

“RESOLUCIÓ PROVISIONAL SOBRE L’ APROVACIÓ DE
SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES
ASSOCIACIONS DE L’ALCÚDIA DE LA CONVOCATÒRIA ANY
2021
Antecedents de fet i dret

Amb motiu de la convocatòria de les subvencions a entitats
ciutadanes de l’any 2021 per concurrència competitiva publicat el seu
extracte de l’acord de Junta de Govern Local, de 05 d’octubre de 2021, al
BOP núm. 203 de 20/10/2021 amb BDNS Identificador 589228, se inicia la
presentació de sol·licituds durant 30 dies hàbils.
El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 03 de
desembre de 2021 i una vegada comprovada que la documentació
presentada per les 14 associacions de 17 que formen el Consell d’entitats
ciutadanes, cal destacar que la crisi de la pandèmia provocada per la
COVID-19 i els successius estats d’alarma tancant tot tipus d’activitat no
essencial, ha provocat que 6 associacions no hagen presentat despeses
subvencionables, com les que citem a continuació:
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Atesa la providència de data 10 de juny 2021 del regidor de
participació ciutadana per a l’inici de l’expedient V.2.3_1_2020 de concessió
de subvencions per concurrència competitiva per aquelles subvencions que
no disposen d’un crèdit o subvenció nominativa dins de les diferents
aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal de 2021, que les
seues bases reguladores al BOP de València núm.73 de 17 d’abril de 2018.

RAÓ SOCIAL ENTITAT

NIF

NÚM REGISTRE

CORAL NOVA CREACIÓ

G97992531

13327-02/12/2021

LA BUTACA
EL BOLERO, GRUP DE
DANSES
ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I
PENSIONISTES
MESTRESSES I
CONSUMIDORES TYRUS
L’ALCÚDIA
L’ALCÚDIA CULTURA
ALTERNATIVA

G98895576

No presenta

G96288618

13421-03-12-2021

G97425052
G46138251
G40530081

13406-03-12-2021
No presenta
No presenta

Atés que la resta de les 11 associacions han presentat despeses
subvencionables i les sol·licituds s’ajusten als requisits a les bases i la
convocatòria, s’eleva una proposta de repartiment de les subvencions al
Consell d’Entitats Ciutadanes, tal i com estableix l’article 1.2 del Reglament
dE
́ ntitats Ciutadanes, correspon al Consell d E
́ ntitats Ciutadanes, proposar
els criteris de distribució de les ajudes econòmiques, així com proposar el
import de les mateixes, en funció al balanç econòmic i d ́activitats
realitzades en l ́any anterior i previsió de les activitats a realitzar en el any
en curs.

Atés que la distribució de la partida pressupostària de 29.000,00 €
s’ha repartit en la seua totalitat entre les 11 associacions municipals que
formen part del Consell d’Entitats Ciutadanes de l’Alcúdia en funció de les
despeses justificades mitjançant factura o document acreditatiu similar de la
mateixa validesa que han realitzat durant l’exercici econòmic de 2020 i
tenint en compte que no hi ha cap associació que supere la quantitat
subvencionada en les despeses justificades. La despesa subvencionable és
la relacionada amb la realització de les activitats habituals de les entitats
ciutadanes membres del Consell d’Entitats Ciutadanes(CEC) de L’Alcúdia
durant l’exercici 2020 tenint en compte els límits establerts en l’article 31 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 83 RD
887/2006, de 21 de juiol, s’aprova el reglament de subvencions.
Atés que segons l’article 6 de la convocatòria una vegada avaluades
les sol•licituds i tenint en compte l’acta emesa de la Comissió avaluadora,
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Atés l’acta del Consell d’Entitats Ciutadanes celebrat el passat 12 de
gener de 2021, en el qual s’aprova per unanimitat dels assistents aprova el
repartiment de la subvenció de 29.000€ entre les 11 entitats ciutadanes de
l’Alcúdia.

l’òrgan instructor dictarà una resolució provisional que contindrà el motiu de
l’ajuda o subvenció, amb expressió del nom de l’Associació o Entitat
Ciutadana i N.I.F. de la mateixa, així com quantia de l’ajuda
Considerant els antecedents anteriors i l’òrgan instructor és el Regidor
de Participació Ciutadana, tal i com estableix l’article 6 de la convocatòria
l’òrgan competent per la instrucció del expedient i en virtut de la
Resolució Alcaldia núm. 1616/2020 de 02/10/2020 publicat al BOP
de
València
núm.
199
de
02/10/2020, RESOLC
PROVISIONALMENT el següent:
PRIMER.- Aprovar de manera provisional la següent distribució
dels 29.000€ que figuren en la partida 94200-48900 del Pressupost 2021 entre
les associacions que sí han pogut justificar despeses durant l’any 2020. En
ningun cas, la quantia final atorgada a cada sol·licitud podrà ser superior
a la justificada:

NIF

NÚM.
REGISTRE –
DATA

SUMATORI
SUMATORI
DESPESES PROPOSTA
DESPESES
EN
SUBVENCIÓ
DECLARADES
FACTURES

ABRAÇ
FAMILIARS DE
1
G97732242
MALALTS
ALZHEIMER

13113 –
25/11/2021

5.427,39 €

5.426,49 €

4.426,69 €

2 SOM VISIBLES G98378805

12545 –
9/11/2021

6.831,07 €

2.064,80 €

2.064,80 €

215.415,47 €

2.074,85 €

2.074,85 €

430,79 €

430,79 €

430,79 €

699,00 €

638,60 €

638,60 €

4.918,61 €

2.510,38 €

2.510,38 €

7.096,80 €

6.401,54 €

6.401,54 €

1.346,51 €

1.050,27 €

3

4

5

ASSOCIACIÓ
G97122691
SENAD
GRUP DE
DANSA
L'ALCÚDIA

G46688479

ASSOCIACIÓ
NUESTRA
G98693807
SENYORA DE
LOURDES

ASSOCIACIÓ
6 FALLA TIRANT G98496599
LO BLANC

12666 –
12/11/2021
1405222/12/2021
13381–
2/12/2021;
13770-15-122021
13306 –
1/12/2021;
14289-29-122021
13379 –
2/12/2021;
1420227/12/2021

7

DIMONIS
ENROSCATS G97832059
DE L'ALCÚDIA

8

12513 –
ELS NEGRETS
G97688865 9/11/2021; 14074DE L'ALCÚDIA
22/12/2021

13241 –
29/11/2021

1.345,51 €

Cod. Validación: STUw QjlE NUFC MUZD M0My | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 3 de 5

RAÓ SOCIAL
Nº
ENTITAT
CIUTADANA

N
º

RAÓ SOCIAL
ENTITAT
CIUTADANA

NIF

NÚM. REGISTRE
– DATA

SUMATORI
SUMATORI PROPOSTA
DESPESES
DESPESES EN SUBVENCIÓ
DECLARADES
FACTURES

13140 –
25/11/2021

3.774,20 €

3.110,50 €

3.110,50 €

ASSOCIACIÓ
10 DE DONES DE G46817037
L'ALCÚDIA

12902 –
18/11/2021
14163-27-122021

4.544,85 €

3.444,89 €

3.444,89 €

JUNIORS M.D.
Q4600441B
L'ALCÚDIA

13382 –
2/12/2021
14136-26-122021 1419927/12/2021

2.846,69 €

2.846,69 €

2.846,69 €

9

11

ASSOCIACIÓ
G96868701
GENT MAJOR

TOTAL

29.000,00 €

TERCER.- La proposta de resolució definitiva no crea cap dret en favor del
beneficiari proposat, front a l’Administració, mentres no s’haja notificat la resolució
de la concessió, tal i com estableix a l’article 24.6 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
QUART.- El beneficiari de l'ajuda haurà de comunicar qualsevol modificació
de les circumstàncies tingudes en compte per la concessió de la subvenció que
afecten a la quantia d'aquesta. En eixe cas, procedirà el reintegrament de la part
proporcional en funció de les circumstàncies concurrents al cas concret. Si el
beneficiari no realitzara l’acte o esdeveniment que motiven la concessió de la
subvenció haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament a efectes del reintegrament de
la quantia rebuda.
Procedirà el reintegrament de l’ajuda quan el beneficiari incórrega en alguna de
les conductes previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de LGS, en la redacció que en fa la Disp. Final 11 de la Llei 3/2017, de 27
de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017-LPGE2017-.”
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SEGON.- Publicar un Anunci de la present Resolució Provisional al tauler
d’Anuncis i en la web municipal complint amb la Llei 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. I
establir un període màxim de 10 dies hàbils improrrogable a comptar des de
l’endemà de la publicació per a què els interessats puguen presentar les
al·legacions que consideren a la presents resolució provisional i les
sol·licituds que no reuneixen els requisits establerts en la convocatòria i
bases, puguen esmenar, en cas de que no ho fera se li tindrà per desistit de
la seua sol·licitud.

Que se publique per als efectes oportuns.

Publicada aquesta Resolució Provisional al tauler d’anuncis i la web
municipal, establir un període màxim de 10 dies hàbils improrrogable a
comptar des de l’endemà de la publicació (14 de gener al 27 de
gener de 2022 ambdós inclosos) per a què els interessats
puguen presentar les al•legacions que consideren a la presents
resolució provisional, i les sol•licituds que no reuneixen els requisits
establerts en la convocatòria i bases, puguen esmenar, en cas de que
no esmenar se li tindrà per desistit de la seua sol•licitud.

L’Alcúdia, 13 de gener de 2022
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