ANUNCI
La Comissió Avaluadora a la qual es refereix la Base setena de les que regixen la convocatòria
per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’activitats culturals, festives
Cívico-socials per a l’any 2020, reunida el 15 de juliol de 2020, ha emés la proposta provisional
de concessió de subvencions que a continuació es transcriu:

CONCESSIÓ PROVISIONAL SUBVENCIONS ORDINÀRIES A ASSOCIACIONS
CULTURALS, FESTIVES I CÍVICO-SOCIALS EN LA LOCALITAT (BDNS 500635)
Expte: CUL/sac/001-2020 a CUL/sac/028-2020)
Vist l’expedient tramitat per a concedir les subvencions a les entitats culturals,
festives i cívico-socials que realitzen activitats de promoció cultural en la localitat
d’Almussafes, les bases de les quals foren aprovades per acord de JLG de data 16 de març
de 2020, i publicades en el Butlletì Oficial de la Província núm 69 de 9 d’abril de 2020
Si bé el termini per a presentar les sol·licituds era d’un mes, la declaració de l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 pel Real
Decret 463/2020, de 14 de març comportà la interrumpció dels terminis dels procediments
administratius.
En data de 20 de maig, l’Alcaldia dicta resolució número 776/2020, per la qual motiva
l’alçament de la suspensió dels terminis del procediment motivat per les raons contemplades
en la disposició adicional quarta del Decret 463/2020 de 14 de març, amb la qual cosa les
entitats presentaren la seua sol·licitud fins el 20 de juny de 2020.
Feta la instrucció de l’expedient, el Gestor Cultural ha emés informe en el qual es
contempla que les associacions, que han presentant la seua sol·licitud de subvenció,
reunixen els requisits exigits a les bases i en el que consta la valoració dels criteris que són
d’aplicació per a determinar les ajudes a rebre.
Aquest informe ha estat assumit per la Comissió Avaluadora en la sessió celebrada el
15 de juliol de 2020, amb les condicions recollides en l’acta.
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 2310-489.00 del pressupost municipal i prèvia la
fiscalització d’Intervenció.
Es proposa, previ informe de fiscalizació, el següent acord:
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1. Concedir provisionalment les subvencions per a la realització d’activitats de
promoció cultural en la localitat per a l’exercici 2020 a les associacions culturals, festives i
cívico-socials que es relacionen:
ASSOCIACIONS CULTURALS
CERCLE D’ARTS
MAGENTI

CIF

SUBVENCIÓ
PROVISIONAL

LEOPOLDO

G-96820386

1.971,00 €

LLENGUATGE

G-40637209

1.743,00 €

AMES DE CASA TYRIUS

G-46138251

1.686,00 €

PENYA VALENCIANISTA

G-96816277

1.543,00 €

ASSOCIACIÓ ALUMNES CFPA

G-97266217

1.424,00 €

ASSOCIACIO
MODELISME
RIBERA DEL XÚQUER

G-40562829

1.371,00 €

ARGILA DE L’AIRE

G-96347901

1.343,00 €

MOVIMENT CRISTIÀ

G-98069958

1.314,00 €

PALETA I PINZELL

G-98637358

1.229,00 €

LA FERA TEATRE

G-98018302

1.229,00 €

ARTS I OFICIS

G-96697107

1.057,00 €

FOTO CLUB LA IMATGE

G-96697727

942,00 €

PENYA BARÇELONISTA

G-97470256

800,00 €

ASSOCIACIÓ
SIGNES

PREVISIÓ TOTAL
Aplicació pressupostària: 3340.489.00

ASSOCIACIONS FESTIVES

17.657,00

CIF

SUBVENCIÓ
PROVISIONAL

DANSAIRES DEL TRAMUSSER

G-98508666

3.571,00

BLOCO LOKO BATUKADA

G-40612210

3.190,00

COFRADIA STMA CREU

G-96693809

3.143,00

COLLA D’AL-MANSAF

G-98551989

2.905,00
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PREVISIÓ TOTAL
Aplicació pressupostària 3380.489.00
ASSOCIACIONS
SOCIALS

12.809,00

CÍVICO- CIF

SUBVENCIÓ
PROVISIONAL

ASSOCIACIÓ
ESPANYOLA
CONTRA EL CÀNCER

G-28197564

1.562,00

AECAL

G-97842959

1.486,00

AFABALS

G-97431951

1.467,00

AVA

G-28197564

1.410,00

AMPA HORT DE FELIU

G-46177523

1.181,00

ASSOCIACIÓ
FIBROMIALGIA

AFECTATS

G-97528632

1.143,00

PROTECTORA

G-98702087

1.067,00

G-98433667

914,00

LUCKY
D’ANIMALS
DIGNITAT ANIMAL

PREVISIÓ TOTAL
Aplicació pressupostària 2310.489.00

10.230,00

2. Publicar aquest acord en la pàgina web municipal concedint un termini de 10 dies
per a presentar al·legacions, que es computaran a partir del dia següent de la seua
publicació. Finalitzat el termini indicat l’òrgan competent dictarà resolució definitiva, resolent
si fora el cas les al·legacions presentades.
Almussafes, 15 de juliol de 2020
EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ

ALEJANDRO FUENTES VALERO
Fecha firma:21/07/2020 13:40:17 CEST
CIUDADANOS
ACCV
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