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EL SECRETARIO/A
JOSEFA MARIA ESPARDUCER MATEU
14/04/2021

FIRMADO POR

NIF: P4622200F

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el nou d’abril de
dos mil vint-i-u va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
19.
EXPEDIENT 740103X.- CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN CC
PER A LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT L1 I L2 ( 2021 ).
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 s’ha d’iniciar
mitjançant una convocatòria que en regula expressament el contingut.
Per tot l’exposat, de conformitat amb l’informe-proposta del departament de
Cooperació Internacional, 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 Cooperació Internacional al Desenvolupament per a l’exercici 2021,
amb el següent contingut:
CONTINGUT DE LA
CONVOCATÒRIA

Objecte, condicions i finalitat
de la concessió de la
subvenció

Caràcter 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
alfabetització,
- 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 2021 i 2022) a excepció dels projectes que
tinguen un calendari d’execució que no supere el període anual
de la convocatòria.

Bases reguladores aprovades
pel Ple de
Data 26/04/2016 acord n.: 6.
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Butlletí Oficial de la Província
de València en què es
BOPV núm 127 de data: 4/07/2016, i pàgina web:
publiquen les bases
www.sagunt.es
Línia 1- Aplicació 340/9220/78500 Coop. Internacional al
Desarrollo (CC) para inversions, L1.
Crèdits pressupostaris als
quals s’imputa la subvenció.
Línia 2- Aplicació 340/9220/48500 Subv. en concurrencia.
Coop.Internacional Desarrollo-L2.
Línia 1: 27.498,94€ Import condicionat a l’existència del crèdit
pressupostari i estimat (pot veure’s incrementat segons la
Quantia total màxima del
previsió del 2n apartat d’este acord).
crèdit pressupostari destinat a
esta convocatòria.
Línia 2: 76.774,10€ Import condicionat a l’existència del crèdit
pressupostari i estimat (pot veure’s incrementat segons la
previsió del 2n apartat d’este acord).

Finançament dels projectes i
quantia individualitzada de la
subvenció

Línia 1- Per als projectes plurianuals l’import concedit serà del
50% per a l’exercici 2021 i 50% per a l’exercici 2022.
Línia 2- Per als projectes plurianuals l’import concedit serà del
70% per a l’exercici 2021 i 30% per a l’exercici 2022. (base
setena de l’ordenança reguladora).

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

Responsable de l’àrea gestora: Participació Ciutadana.
Comissió de Valoració constituïda pels membres integrants de
la Comissió Informativa en matèria de Benestar Social.
Junta de Govern Local
6 mesos
- 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.

Documents i informació que
ha d’acompanyar a la petició

- Documentació complementaria base 6a. Ordenança bases
reguladores (En especial, la derivada del punt seté de
l’esmentada base 6na.)
Presentació en la seu electrònica de l’Ajuntament mitjançant
certificat digital de representant de l’entitat sol·licitant

Possibilitat de reformulació de
NO
la sol·licitud
Criteris de valoració de les
sol·licituds
Base 10a de l’Ordenança reguladora
Resolució de concessió per
la JGL
Posa fi a la via administrativa
La resolució serà motivada i es farà mitjançant notificació
Mitjans de notificació o
electrònica de manera individual als interessats (art. 40 i 43
publicació
LPAC).
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Devolucions a iniciativa del
perceptor

De la mateixa manera, la resolució del resultat del procés de
concurrència competitiva es publicarà en la Seu Electrònica, de
l’ajuntament 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.

SEGON. Autoritzar la despesa (fase A) amb càrrec a les aplicació
340/9220/78500 Coop. Internacional al Desenvolupament (CC) per a inversions L1 del
Pressupost General 2021 per a la Línia 1 (amb núm. d’operació 920210000298)
i
340/9220/48500 Subv. en concurrència. Coop. Internacional Desenvolupament L2 per a
la Línia 2 ( amb um d’operació 920210000299 ) del Pressupost General 2021 i
autoritzar la despesa a futur del Pressupost General 2022, amb la següent distribució de
crèdits:
Import convocatòria: 104.273,04€
Convocatòria
Línia 1
Línia 2
Total subvenció

Aplicació
340-9220-78500
340-9220-48500
-

Total
27.498,94€
76.774,10€
104.273,04€

Pressupost 2021
13.749,47€
59.057€
72.806,47€

Pressupost 2022
13.749,47€
17.717,1€
30.466,57€

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.
Esta quantitat tindrà un caràcter estimat i la concessió de les subvencions queda
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de
la concessió.
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 serà de trenta
dies hàbils des de l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el BOP de València.
Anexo
Extracto del Acuerdo nº ….. de fecha ……… de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Sagunto, por la que se convocan subvenciones para la Cooperación
Internacional al Desarrollo Lineas 1 y 2.
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):
Primero. Beneficiarios
Las entidades sin ánimo de lucro,
reconocidas como Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) inscritas en el Registro de Agentes de la
Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunidad Valenciana o en el caso de
estar al Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo adscrito a la
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Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo que tengan la sede o
delegación inscrita en la Comunidad Valenciana
Segundo. Finalidad:
Línia 1.- Financiación de proyectos de inversión en infraestructuras básicas para el
desarrollo
Línia 2.- Financiación de gastos corrientes para el mantenimiento o puesta en marcha
de proyectos para el desarrollo
Tercero. Bases reguladoras:
Ordenanza aprobada en fecha 26/04/2016, por el Pleno del Ayuntamiento , publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia nº 127 de fecha 4 de julio de 2016
Cuarto. Importe
El importe será de 104.273,04€ (27.498,94€ para la LINEA 1 y 76.774,10€. para la
LINEA 2) La cuantia de la concesión se determinará en función del presupuesto del
proyecto aceptado y la valoración obtenida y será por un importe mínimo de 3.000€ y
máximo de 30.000€ en cualquiera de las dos lineas.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: 30 dias hábiles a partir del día siguiente
al de la publicación de este extracto en el BOP
Cosa que us comunique perquè en prengueu coneixement als efectes oportuns.
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