
ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 4 de setembre de 2017, ha adoptat el següent
acord:

«Concessió subvencions ordinàries a associacions culturals, festives i civico-social
2017.  (BDNS 335447)

Vist l’expedient tramitat per a concedir les subvencions a les entitats culturals, festives i
cívico-culturals que realitzen activitats de promoció cultural en la localitat d’Almussafes, les
bases de les quals foren aprovades per  Resolució de l'Alcaldia número 479/2017, de 8 de
març de 2017 i publicades en extracte el Butlletí Oficial de la Província número 49 de 24 de
març de 2017.

D’acord amb allò previst a les bases, la Comissió Avaluadora en sessió celebrada el
7  de  juliol  de  2017,  acordà  la  proposta  provisional  de  concessió  de  les  subvencions
indicades, i que ha estat exposada en la pàgina web municipal des del 19 de juliol de 2017 i
durant  el termini  de 10 dies per  a presentar  al·legacions.  Finalitzat  aquest  termini  no hi
consta cap reclamació ni al·legació per part dels interessats.

Atés que hi consta crèdit adequat per a cobrir l’import total de les subvencions en les
partides 3340.489.00, 3380.489.00 i 230.489.00 del pressupost municipal.

D’acord amb el que disposa la base 7.4) es proposa a la Junta de Govern l’adopció
del següent acord:

1. Concedir les subvencions per a la realització d’activitats de promoció culturals en
la localitat per a l’exercici 2017 a les associacions culturals, festives i cívico-socials que es
relacionen:

ASSOCIACIONS CULTURALS CIF SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ ALUMNES CFPA G-97266217 1.122,00

MESTRESSES DE CASA TYRIUS G-46138251 1.782,00

ARTS I OFICIS G-96697107 787,00

DONES PROGRESSISTES G-96304670 1.450,00

ARGILA DE L’AIRE G-96347901 1.540,00

PENYA VALENCIANISTA G-96816277 1.518,00

AVI G-96797022 1.452,00
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CERCLE D’ARTS G-96820386 2.002,00

PENYA CARRETERS G-97157028 1.188,00

PENYA BARÇA G-97470256 946,00

FOTO CLUB LA IMATGE G-96697727 1.078,00

LA FERA TEATRE G-98018302 1.276,00

MOVIMENT CRISTIÀ G-98069958 1.628,00

EL PUTXERET G-98414147 1.518,00

PALETA I PINZELL G-98637358 704,00

 TOTAL 19.991,00

ASSOCIACIONS FESTIVES CIF SUBVENCIÓ 

CONFRARIA SANTISSIMA CREU G-96693809 4.203,00

COMPARSA ALI BEN BUFAT G-96506506 4.955,00

CENTRO CULTURAL ANDALUZ G-96916085 5.000,00

DANSAIRES DEL TRAMUSSER G-98508666 3.100,00

COLLA D’AL-MANSAF G-98551989 1.750,00

 TOTAL 19.008,00

ASSOCIACIONS CÍVICO-SOCIALS CIF SUBVENCIÓ 

ASSOCIACIÓ FIBROMIALGIA G-97528632 1.100,00

LLUITA CONTRA EL CANCER G-28197564 1.850,00

AFAVALS G-97431951 1.400,00

AMPA HORT DE FELIU G-46177523 2.000,00

DIGNITAT ANIMAL G-98433667 1.325,00

AVA G-97602593 1.350,00

AECAL G-97842959 1.650,00

PROTECTORA  D’ANIMALS  LUCKY
PROTECTORA

G-98702087 510,00

ALMUSSORD G-98771322 1.600,00

TOTAL 12.785,00
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2. No admetre la sol·licitud presentada pel Club de Yoga Joc Conscient atés que s’ha
presentat fora de termini establit a les bases.

3.  Reconeixer  l’obligació  de  pagament  de  19.991  €  amb  càrrec  a  la  partida
3340.89.00, 19.008 € amb càrrec a la partida 3380.489.00 i 12.785 € amb càrrec a la partida
3340.489.01 del pressupost municipal.

4. Advertir els beneficiaris que han de complir les obligacions que es disposen a les
bases i justificar la subvenció abans del 31 d’octubre de 2017.

5.  Publicar  aquest  acord  en  la  pàgina  web municipal  per  a  coneiximent  general.
Contra aquest  acord, que posa fi  a  la  via  administrativa,  es  podrà  interposar  recurs  de
reposició potestatiu, en el termini d’un mes davant del mateix òrgan que va dictar l’acte o
recurs  contenciòs-administratiu,  davant  dels  Jutjats  del  Contenciòs-Administratiu  de
València, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà a la recepció d’esta notificació.
Si  optara per interposar  el  recurs de potestatiu  de reposició,  no podrà interposar  recurs
contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s’haja produït la seua
desestimació per silenci.
Tot això, sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs que estime pertinent.»

Almussafes, 7 de setembre de 2017

L’ALCALDE
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