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ANUNCI
Per Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2021, s’ha adoptat el
següent acord:
“3. Assumptes inclosos en l'orde del dia
3.1. Proposta de concessió de subvencions per a la realització d'activitats culturals 2021
(Expte: CUL/ord/001-2021 a CUL/ord/023-2021 -BDNS 564961)
Es dóna compte de l'assumpte de referència. En votació ordinària la Junta adopta per
unanimitat de tots els seus membres l'acord següent
Vist l’expedient tramitat per a concedir les subvencions a les associacions culturals,
festives, cívico-socials i de comerç que realitzen activitats de promoció cultural en
la localitat d’Almussafes, les bases de les quals foren aprovades per Resolució de
l’Alcaldia número 935 de 17 de maig de 2021 de data 16 de març de 2020, i
publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm 101 de 28 de maig de 2021.
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 19 de juliol de 2021, amb les condicions recollides en l’acta.
Finalitzat el termini d’exposició pública, no s’ha presentat cap al·legació a l’acord de
concessió provisional de subvencions adoptat, segons consta en el Certificat de
l’auxiliar administrativa del Registre General de data 4 d’agost de 2021.
Atés que hi consta crèdit adequat per a cobrir l’import total de les subvencions en
les partides 3340-489.00, 3380-489.00, 2310-489.00 y 4330-489.00 del pressupost
municipal i informe de fiscalització prèvia de la Intervenció municipal.
Per l’anterior, la Junta de Govern Local, en quant òrgan competent, adopta el següent
acord:
Primer.- Concedir definitivament les subvencions per a la realització d’activitats de
promoció culturals en la localitat per a l’exercici 2021 a les associacions culturals, festives,
cívico-socials i de comerç que es relacionen:
ASOCIACIÓN
LA FERA TEATRE
ASSOCIACIÓ EN LENGUA DE SIGNOS
CERCLE D’ARTS LEOPOLDO MAGENTI
ASSOCIACIO DONES PROGRESSISTES
ASSOCIACIÓ ALUMNES C.F.P.A
PALETA I PINZELL
ARTS I OFICIS
MESTRESSES DE CASA TYRIUS
PENYA CARRETERS
MOVIMIENT CRISTIÀ

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

CIF
G98018302
G40637209
G96820386
G96304670
G97266217
G98637358
G96697107
G98993488
G97157028
G98069958

SUBVENCIÓN
PROVISIONAL
2.300,00
2.500,00
2.500,00
1.900,00
1.000,00
1.166,67
900,00
1.700,00
1.700,00
2.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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PENYA VALENCIANISTA
Aplicación presupuestaria 3340.48900

ASOCIACIÓN
DANSAIRES DEL TRAMUSSER
COLLA D’ALMANSAF
COFRADIA STMA. CREU
BLOCO LOKO BATUKADA
Aplicación presupuestaria 3380.48900
ASOCIACIÓN
A.M.P.A HORT DE FELIU
LUCKYPROTECTORA D’ANIMALS
ASOC. AFECTATS FIBROMIALGIA
A.E.C.C ALMUSSAFES
A.V.A
INSTITUTO EDUGAMING-IEGAASTRADE CRECEMOS
Aplicación presupuestaria 2310.48900
ASOCIACIÓN
A.E.C.A.L
Aplicación presupuestaria 4330.48900

G96816277
TOTAL

CIF
G98508666
G98551989
G96693809
G40612210
TOTAL
CIF
G46177523
G98702087
G97528632
G28197564
G97602593
G05350970
G02946564
TOTAL
CIF
G97842959
TOTAL

2.333,33 €
20.000,00 €

SUBVENCIÓN
PROVISIONAL
3.809,52
3.142,86
3.476,19
3.809,52
14.238,09

€
€
€
€
€

SUBVENCIÓN
PROVISIONAL
2.733,33
2.600,00
2.500,00
2.833,33
2.766,67
900,00
740,00
15.073,33

€
€
€
€
€
€
€
€

SUBVENCIÓN
PROVISIONAL
2.866,67 €
2.866,67 €

Segon.- Reconéixer l’obligació de pagament del 50% de la subvenció concedida, sense
cap garantia.
Tercer.- Advertir els beneficiaris que hauran de complir les obligacions arreplegades en
les bases i justificar la subvenció concedida en els termes i terminis establits en les
mateixes.
Quart.- Publicar aquest acord en la pàgina web municipal, amb indicació dels recursos
que procedisquen.
Quint.- Traslladar l'acord al Departament d'Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns.
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 contenciós-administratiu, davant dels Jutjats del Contenciós-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 perjudici que puga exercitar qualsevol altre recurs que estime
pertinent.”
L’ALCALDE
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