
 
 

 

 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària que tingué lloc el dotze de març 

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

 

37. EXPEDIENT 740825Z.- CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN CC 

PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2021. 

L’Ajuntament de Sagunt du a terme en els últims anys una convocatòria pública anual 

destinada al Foment de la Participació Ciutadana. 

L’art. 23.2 de la Llei General de Subvenciones 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 açò, vists els informes emesos. 

 

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

Participació Ciutadana, 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 Promoció de l’Associacionisme Veïnal per a l’exercici 2.021, amb el següent 

contingut: 

CONTINGUT DE LA CONVOCATÒRIA DETALL 

Objecte, condicions i finalitat de la concessió 

de la subvenció 

Activitats realitzades per entitats sense 

ànim de lucre municipals amb la finalitat 

de promoure una xarxa ciutadana 

participativa, solidària i compromesa que 

treballe i potencie serveis d'interès 

general per a la col·lectivitat. 

S’estableix 1 línia de subvenció amb els 

següents programes: 

-Valors i Ciutadania 

-Experiencies d’esplai i socialitzadores 

-Formació i enfortiment associatiu 

-Informació i comunicació 

Bases reguladores aprovades pel Ple de data: Ple de data:29/03/2016 acord núm. 11 

Butlletí Oficial de la Província de València 

en què es publiquen les bases 

BOPV núm.123 ( 28/06/2016) i pàgina 

web: 

www.sagunt.es  

Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la 

subvenció 

Partida: 330/9240/48501/Foment 

projectes participació ciutadana 

Associacions   

Quantia total màxima del crèdit pressupostari 

destinat a esta convocatòria 

19.000,00€. Import condicionat  a 

l’existència del crèdit pressupostari i 

estimat (pot vore’s incrementat segons la 

previsió del 3r apartat d’este acord). 

Règim de concessió de les subvencions En règim de concurrència competitiva,  

Requisits per a sol·licitar la subvenció i 

forma d’acreditar-lo 

Els que recull la Base 2a. i 6a. de 

l’Ordenança reguladora ,inserida en la 

pàgina web de l’Ajuntament de Sagunt 

(www.sagunt.es) 

Òrgans competents per a la instrucció del 

procedimen 

Responsable Àrea gestora: Departament 

de Participació Ciutadana 
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Òrgan col·legiat que valora les sol·licituds 

Comissió de Valoració constituïda pels 

membres integrants de la per la Comissió 

Informativa Permanent de Modernització 

de l’Administració 

Òrgan que concedeix les subvencions Junta de Govern Local 

Termini de resolució i notificació de la 

convocatòria 4 mesos 

Documents i informació que ha 

d’acompanyar a la petició 

Model de sol·licitud normalitzat per a la 

concessió de subvencions, segons 

l’imprés disponible en la web de 

l’Ajuntament de Sagunt, secció 

subvencions,  

Presentació en la seu electrònica de 

l’Ajuntament mitjançant certificat digital 

de representant de l’entitat sol·licitant 

Possibilitat de reformulació de la sol·licitud NO 

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 

Mitjans de notificació o publicació 

La resolució serà motivada i es notificarà 

mitjançant notificació electrònica  de 

manera individual als  Interessats (art. 40 

i 43 LPAC). 

De la mateixa manera, la resolució del 

resultat del procés de concurrència 

competitiva es publicarà Seu electrònica 

de l’Ajuntament  en la secció 

“Subvencions”. 

SEGON. Autoritzar la despesa (fase A) amb càrrec a l’aplicació ressupostària  

330 / 9240 / 48501 “Foment projectes participació ciutadana Associacions ” del 

Pressupost General Municipal per a l’any corrent (exercici 2.021)  per import de 

19.000,00€. (amb núm d’operació 920210000333)   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 BNDS que 

traslladarà l’extracte al BOP de València i pel tauler d’anuncis de la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Sagunt. 

Quart. El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 30  dies hàbils des de  

l’endemà de la publicació d’esta convocatòria en el BOP de valència . 

ANEXO 1 

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº ….. , de fecha  ………..del 

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

Participación Ciudadana  

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

Ajuntament de Sagunt con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de 

solicitudes y que tengan debidamente actualizados sus datos en el Registro de 

Asociaciones de la Comunidad Valenciana o el que corresponda  

Segundo. Finalidad:  

Financiación de proyectos relativos a la participación Ciudadana con la finalidad de 

promover una red ciudadana participativa, solidaria y comprometida que trabaje y 

potencie servicios de interés general para la colectividad.  

Se establece 1 línea de subvención con  los siguientes programas:  

1.1-Valores y Ciudadania  

1.2-Experiencias de ocio y socializadoras 

1.3-Formació fortalecimiento asociativo 

1.4-Información i comunicación 

  Tercero. Bases reguladoras:  

Ordenanza aprobada en fecha 29/03/2016, por el Pleno del Ayuntamiento, publicada en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de fecha 28 de junio de 2016 nº 123  

Cuarto. Importe: 

 El importe de la convocatoria es de 19.000€. El importe subvencionado  se determinará 

en función del presupuesto del proyecto aceptado y la valoración obtenida. Importe 

máximo 3000 € y mínimo de 300€  

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: 

 30 dias habiles desde el dia siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria 

en el BOP de Valencia 

 

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