
 
 

 

 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el cinc d’agost 

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

 

47 EXPEDIENT 920237H. SUBVENCIONS EN CC PER AL FOMENT DE 

L’AGERMANAMENT 2022. 

Presentada directament la proposta per part de la Regidora de l’Area de 

Promoció de la Ciutat, 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 les sol·licituds presentades en relació a l’expedient  920237H de  

convocatòria de subvencions en concurrència competitiva  en matèria de foment de 

l’Agermanament 2022, aprovada per l’acord 21 de JGL de 4/02/2022, BDNS (Identif.): 

609566  de la qual s’ha realitzat la publicitat establida en la convocatòria (web, taulers 

d’anuncis ) segons consta en l’expedient electrònic tramitat. 

              Vist l’informe de la Comissió de Valoració, constituïda per la Comissió 

Informativa Permanent de Promoció de la Ciutat, celebrada el 30 de juny    de  dos mil 

vint-i-dos 

 

              Per tot això, vistos els informes emesos i de conformitat amb l’informe-

proposta del Departament d’Agermanament, la Junta de Govern Local sense que es 

promoga debat, per majoria amb l’abstenció del Sr. Sampedro, ACORDA: 

 Primer. Concedir les següents subvencions per a la realització dels projectes que 

s’indiquen d’acord amb el detall següent: 

Beneficiaris- CIF 

Projecte 

PUNTUACIÓ 

s/100 

Import Projecte 

(acceptat) 

Import 

subvencionat  

IES CAMP DE 

MORVEDRE / Q9655297A 

 

Aquitecturas efímeras - 

cecina 

 

43 13.600,00 3.000,00€ 

FEDERACIÓ JUNTA 

FALLERA DE SAGUNT / 

G98437551 

 

foment agermanament falles 

de Sagunt -Targa Cecina 
41.7 

10.850,00 

 
3.000,00€ 

ENTIDAD CULTURAL DE 

MAYORES MURBITER / 

G97777312 

 

visita Aranjuez 

38 
6.670,00 

 
3.000,00€ 

CLUB DEPORTIVO CAMP 

DE MORVEDRE / 

G46732996 

 

Participación de corredores 

del cd camp de morvedre en 

la carrera 

popular de 10 kilometros de 

aranjuez el 18/12/2022 

 

40 
5.000,00 

 
3.000,00€ 

 

 Segon. Desestimar les sol·licituds que s’indiquen pels següents motius : 

 

Sol·licitant/ NIF  projecte  Motiu 

FUNDACIÓ DE LA 

COMUNITAT 

VALENCIANA DEL 

PATRIMONI  INDUSTRIAL 

/G96593728 

 

Safari fotogràfic 

Ojos Negros 

Exclòs per no complir la base 1ª.1 de l’ordenança 

reguladora ( Ojos Negros no és ciutat agermanada amb 

Sagunt 
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Tercer. Disposar la despesa, reconèixer l’obligació  i Ordenar el Pagament 

anticipat (fase DOP) amb núm d’operació 920220002211, 920220002209, 

920220002210 i 920220002208 amb càrrec a la partida 330 9220 48500 a favor dels 

beneficiaris de la subvenció Club Deportivo Camp de Morvedre amb NIF G46732996, 

Federació Junta Fallera de Sagunt   amb NIF G98437551, Entidad Cultural de 

Mayores Murbiter amb NIF G97777312 i   IES Camp de Morvedre amb NIF 

Q9655297A respectivament,  pels imports subvencionats   atés que s’ha comprovat que 

els següents  beneficiaris no tenen quantitats pendents de justificar atés  llurs  

expedients de justificació:  

• Club Deportivo Camp de Morvedre -Exp. 575755k – acord num. 20 de JGL de 

14/05/2021 

• Federació Junta Fallera de Sagunt  - Exp. 817603K – acord num. 17 de JGL de 

4/02/2022 

• Entidad Cultural de Mayores Murbiter – Exp. 270658P – acord num. 20 de JGL 

de 4/10/2019 

Així mateix s’ha comprovat que  l’entitat IES Camp de Morvedre no ha rebut  cap 

subvenció municipal  

  Quart: Amb caràcter general la subvenció està subjecta al compliment dels 

requisits i obligacions establides en 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 l’Ordenança reguladora de bases de subvencions en matèria de Foment de 

l’Agermanament  i la Guia de justificació de projectes subvencionats per l’Ajuntament 

de Sagunt   disponible en la secció de subvencions de  www.sagunt.es i particularment a 

les següents condicions: 

 

BENEFICIARI PROJECTE 
FINALITZACIÓ 

ACTIVITAT 

TERMINI MÀXIM 

DE JUSTIFICACIÓ  

IMPORT 

CONCEDIT 

IMPORT DEL 

PROJECTE A 

JUSTIFICAR 

Observacions  

IES CAMP DE 

MORVEDRE / 
Q9655297A 

 

Aquitecturas 

efímeras - 
Cecina 

 

31/12/2022 31/01/2023 3000€ 13.600€ 

No s’inclouen 

despeses de 
materials ( 

papereria)  

FEDERACIÓ 

JUNTA 

FALLERA DE 

SAGUNT / 

G98437551 
 

foment 
agermanament 

falles de 
Sagunt -Targa 

Cecina 31/12/2022 31/01/2023 3000€ 10850€ 

S’accepten 
només 

despeses de 
desplaçaments 

(S’exclouen 

despeses de 
roba, compres, 

regals i altres 
despeses.     

ENTIDAD 

CULTURAL DE 

MAYORES 

MURBITER / 

G97777312 
 

visita Aranjuez 

31/12/2022 31/01/2023 3000€ 6670€ 

 

CLUB 

DEPORTIVO 

CAMP DE 

MORVEDRE / 

G46732996 
 

Participación 

de corredores 
del CD Camp 

de Morvedre 
en la carrera 

popular de 10 

kilometros de 
aranjuez el 

18/12/2022 
 

31/12/2022 31/01/2021 3000€ 5000€ 

 

 

Els justificants de la despesa han de correspondre a les dates de realització de l’activitat. 

NOTES 
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(1) l’import a justificar  correspon al 100% de l’import  total del projecte,   amb inclusió 

només de  les  despeses subvencionables contemplades en els pressuposts dels projectes 

presentats,  i que caldrà justificar integrament. Per tant no inclouen altres despeses no 

subvencionables que s’hagen pogut pressupostar .  

 (2) Quan en l’execució del projecte es produïsquen desviacions, no justificades, 

superiors al 20 % de l’import que ha servit de base per a la concessió de la subvenció, 

podrà determinar-se el reintegrament parcial o total de la subvenció concedida. 

 

Cinqué. La justificació de la despesa es realitzarà de conformitat amb el que preveu la 

base 17  de l’ordenança reguladora i la Guia de Justificació de projectes subvencionats 

per l’ajuntament de Sagunt  , presentant el compte justificatiu, segons els models 2a- 

Justificació de subvencions ( general) i 2b- annex 6- memòria i liquidació econòmica 

de l’activitat  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. Indicar a les entitats beneficiàries la conveniència d’adequar-se a les obligacions 

de publicitat activa que li corresponguen si es el cas, de conformitat amb el que disposa 

l’art. 3.b, art. 6 i art. 8. de la Llei 19/2013, de Transparència i Bon Govern, pel qual fa a 

la necessitat de publicar l’entitat la informació d’índole organitzativa i econòmica per 

ser entitats que perceben subvencions públiques. 

Nové. Iniciar expedients de justificació a les entitats beneficiàries, Federació Junta 

Fallera de Sagunt (1074502P), Entidad Cultural de Mayores Murbiter (10745155H) 

IES Camp de Morvedre (1074523T) i Club Deportivo Camp de Morvedre (1074526Y)   

i Comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions la concessió d’estes 

subvencions.  

 

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