
 
 

 

 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el  vint-i-tres    

d’abril  de dos mil vint-i-u va adoptar, entre d’altres, l’acord següent: 

 

48. EXPEDIENTE 760565Q.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES 

FOMENTO IGUALDAD Y PROMOCIÓN VdG EN CC.2021. 

L’Ajuntament de Sagunt està realitzant en els últims anys una convocatòria 

pública anual destinada al foment de la igualtat i la prevenció de la violència de gènere. 

 

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 

per mitjà de convocatòria  que en regule expressament el contingut. 

 

Per tot l’exposat, de conformitat amb l’informe-proposta del departament de 

Igualdat, 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 la igualtat entre  homens i dones i la prevenció de la violència de gènere per a 

l’exercici actual de 2021 amb el contingut següent: 

  

CONTINGUT DE LA CONVOCATÒRIA DETALL 

Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la 

subvenció: 

Destinada a fomentar la igualtat entre 

homens i dones i la prevenció de la 

violència de gènere. 

Bases reguladores aprovades pel Ple de data:  Ple de data: 29/03/2016 acord núm 9 

Butlletí Oficial de la Província de València on es 

publiquen les Bases: 

 BOPV núm. 114 de data 15/06/2016 i 

www.sagunt.es 

Crèdits pressupostaris a què s’imputa les 

subvencions 

 Partida: 310/2310/48500 subvencions 

promocions de la igualtat entre dones i 

homens 

Quantia total màxima del crèdit pressupostari 

destinat a aquesta convocatòria: 15.000,00 €   

Règim de concessió de les subvencions  En règim de concurrència competitiva 

Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma 

d’acreditar-los:  

Els que recull la Base 2 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: personal 

adscrit a l’Àrea d’Igualtat 

Òrgan col·legiat que valora les sol·licituds: 

Comissió de Valoració constituïda pels 

membres integrants de la Comissió de 

valoració que es crea a l’efecte d’acord 

amb la Base 11 de l’Ordenança 

Òrgan que concedeix les subvencions Junta de Govern Local 

Termini de resolució i notificació de la 

convocatòria:  3 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’imprès disponible en la Seu 

Secretaria General

NIF: P4622200F

ACUERDO Nº  48     JGL 23.04.2021 - SEFYCU 2660926

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://sagunt.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: J9AA MCYF DP3W QAEQ 3VCTAJUNTAMENT DE SAGUNT

FIRMADO POR

EL
 S

EC
RE

TA
RI

O/
A 

EM
IL

IO
 O

LM
OS

 G
IM

EN
O

26
/0

4/
20

21

Pág. 1 de 3

http://www.sagunt.es/
https://sagunt.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=J9AAMCYFDP3WQAEQ3VCT
https://sagunt.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=5626901&csv=J9AAMCYFDP3WQAEQ3VCT


 
 

 

 

Electrònica de l’Ajuntament de 

Sagunt,secció subvencions i Annexos. 

Regulat a la Base 6ª de l’Ordenança 

Reguladora.  

Possibilitat de reformulació de les sol·licituds No  

Criteris de valoració de les sol·licituds Base 10 de l’Ordenança reguladora  

Resolució de concessió per JGL Posa fi a la via administrativa 

Mitjans de notificació o publicació  

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”. 

  

Devolucions a iniciativa de la persona preceptora 

La persona beneficiaria 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 . 

  

            Segon: Autoritzar la despesa (fase A) amb càrrec a la partida 310 2310 48500 

Foment de la Igualtat i prevenció de la Violència de Gènere, del Pressupost general 

municipal del present exercici 2021 per un import de 15.000,00 € (operació prèvia 

920210000860).  

           Tercer: Fer pública la convocatòria de subvencions per mitjà de la publicació en 

el Butlletí Oficial de la Província de València ( BOPV) mitjançant la via de la Base 

Nacional de Subvencions (BDNS), i en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sagunt. 

https://sede.sagunto.es/es-es/Paginas/subvenciones.aspx 

Quart:  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils i 

començarà l’endemà de la publicació de l’extracte d’esta convocatòria en el BOP de 

València  

Cinqué: La resolució d’este procediment de concurrència competitiva i la resta 

d'actes que es dicten es notificaran a les persones interessades 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”. 

ANEXO 1 

  

Expediente: 760565Q- Convocatoria y concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva para el fomento de la igualdad y la prevención de la 

violencia de género en 2021 

Asunto: Publicidad Convocatoria anual BDNS 
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 Extracto de la Resolución nº ,   de fecha       . de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Sagunto, por la que se convocan  subvenciones para fomento de la 

igualdad y la prevención de la violencia de género en Sagunto. 

 BDNS (Identif.): 

 De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 

cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):  Sede electrónica_ sección de 

subvenciones _del Ajuntament de Sagunt https://sede.sagunto.es/es-

es/Paginas/subvenciones.aspx 

 Primero.  Entidades Beneficiarias:  

Asociaciones sin ánimo de lucro, inscritas en el registro municipal de Asociaciones del 

Ayuntamiento de Sagunto con anterioridad a la finalización del plazo de presentación 

de instancias, tener los datos actualizados en los registros correspondientes.  

 Segundo. Finalidad:  

Las actividades que se financien promoverán y potenciaran los valores relacionadas con 

la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género. 

 Tercero. Bases reguladoras:  

Ordenanza aprobada en fecha 29 de marzo de 2016, por el Ayuntamiento Pleno, 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia  núm. 114 de fecha 15 de 

junio de 2016 

 Cuarto. Importe:  

El importe será de 15.000 €.  

 Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:  

Veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el 

BOP de Valencia  

 

Cosa que us comunique perquè en prengueu coneixement als efectes oportuns.   
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