ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE
LUCRE DEL MUNICIPI D'ALCÀNTERA DE XÚQUER PER ACTIVITATS
REALITZADES DURANT L'EXERCICI 2018.
Per fer públicació de la següent convocatòria amb el contingut que consta seguidament:
RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA CONVOCANT SUBVENCIONS A LES ENTITATS SENSE
ÀNIM DE LUCRE DEL MUNICIPI D'ALCÀNTERA DE XÚQUER PER ACTIVITATS
REALITZADES DURANT L'EXERCICI DEL 2018. (Nº 340/2018)
JULIO A. GARCÍA MARTINEZ, alcalde-president de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer
(Valencia).
En exercici de les atribucions que es regulen a l'article 21 de la Llei de Bases de Règim Local , Llei
7/85, pel que fa a l'exercici de les funcions de l'Alcaldia, i d'acord amb les “Bases Reguladores de la
concessió de subvencions a favor d'entitats sense ànim de lucre d'Alcàntera de Xúquer”, aprovades
pel plenari municipal en data 8 de novembre de 2012, que formen el reglament per a la concessió de
subvencions a les esmentades entitats radicades en este municipi, corresponent la referència del
període al present exercici del 2018.
D'acord amb el text consolidat de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
l'última actualització de les quals ha estat publicada el dia 28 d'octubre del 2014
Considerada la consignació disponible en el vigent pressupost municipal de 2018, al concepte de
gasto 3340048000/2018, per import de 12.425,00 euros i al concepte de gasto 3340048001/2018,
per import de 12,000,00 euros pel Conveni Música SAM 2018; fent un total de 24.425,00 euros.
RESOLC
PRIMER.- Convocar el procediment per a la concessió de subvencions a entitats locals sense ànim
de lucre amb seu social al municipi d'Alcàntera de Xúquer (Valencia), d'acord amb el contingut
reglamentari de les “Bases Reguladores de la concessió de subvencions a favor d'entitats sense
ànim de lucre d'Alcàntera de Xúquer”, per causa de la seua activitat a l'any 2018. La documentació
deurà ser presentada pels interessats en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Alcàntera
de Xúquer, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres hàbils, fins la data del 31 de gener del 2019.
Registre general municipal: Carrer Ausiàs March 2 Alcàntera de Xúquer 46293
Telf: 962580402
Fax: 962580679
Registre entrada electrònic: axuquer@gva.es
SEGON.- Autoritzar el gasto en fase A, amb càrrec a la partida 3340048000/2018, per import de
12,425,00 euros i a la partida 3340048001/2018, per import de 12,000,00 euros pel Conveni Música
SAM 2018 del pressupost de gastos vigent.
TERCER.- Fer pública la present convocatòria per mitjà de la seua publicació en el BOP de
València i en el tauler d'anuncis de la corporació.
D'esta resolució donarè compte al ple municipal en la següent sessió ordinària que es celebre, així
com traslladaré a l'administració de l'Estat i de la Comunitat Valenciana el text de la mateixa en
virtut de l'obligació de comunicació d'actes i acords municipals
Així ho mane i signe, a Alcàntera de Xúquer 9 de novembre del 2018.
L’alcalde-president , sig. Julio A. García Martínez . Davant meu, La Secretària
ANNEX – BASES DE LA CONVOCATÒRIA BASES REGULADORES DE LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A FAVOR D’ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE
D’ALCÀNTERA DE XÚQUER.
Introducció
Els ajuntaments com administració més propera als ciutadans, reben de manera més immediata les
necessitats de la població. L’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer conforme a la seua política de
foment de l’associacionisme com a instrument fonamental per a contribuir a la participació activa

dels veïns i veïnes, incrementar el seu coneixement i potencia la convivència, contempla en els seus
pressuposts, la concessió de subvencions destinades a fomentar les activitats culturals, educatives,
socials i esportives que les associacions sense ànim de lucre i ubicades en aquesta localitat realitzen
al municipi.
En exercici d’aquestes funcions, el ple municipal es proposa prestar suport econòmic i col·laboració
a les entitats sense ànim de lucre, ubicades en l’àmbit territorial d’Alcàntera de Xúquer a fi de
promoure les activitats, de caràcter cívic, educatiu, cultural, esportiu o d’interés social que tingueren
com a finalitat, la difusió de la cultura, foment de l’esport, millora de l’educació i en general totes
les activitats d’interès públic, que potencien la igualtat, la relació, la participació i la convivència de
la població d’Alcàntera de Xúquer.
Objecte
Les següents bases tenen per objecte regular la concessió d’ajudes per part de l’Ajuntament
d’Alcàntera de Xúquer a les diferents associacions locals per al finançament d’una part de les seues
despeses, ocasionades durant l’any 2018 per a la realització d’activitats de caràcter cívic, cultural,
esportiu, d’interès social o que completen la programació de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer.
Beneficiari
Podran sol·licitar subvenció les entitats i associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment
constituïdes i presentades al registre municipal de l’ajuntament abans d’aquesta convocatòria.
Que realitzen la majoria de les activitats i tinguin el seu domicili social en el terme municipal
d’Alcàntera de Xúquer.
Que durant l’any 2018 hagen realitzat activitats de caràcter cívic, educatiu, cultural, esportiu o
d’interés social.
Que no estiguin incurses en cap de les prohibicions assenyalades en el paràgraf 3r de l’article 13 de
la llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions.
Quantia i despeses subvencionables
Es consideraran subvencionables les activitats o projectes de caràcter cívic, cultural, esportiu,
d’interés social o que completen la programació de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer.
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que ocasionen el funcionament i manteniment
de l’entitat o associació i la realització de l’activitat per la que es demana la subvenció i hagen sigut
pagades amb anterioritat a la finalització del termini de justificació determinat per aquestes bases.
No seran subvencionables les despeses referides en l’apartat 17 de l’article 31 de la llei 38/2003 de
17 de novembre General de Subvencions.
L’import de la subvenció es fixarà en relació a les despeses ocasionades per l’activitat realitzada per
la que es demana, la documentació aportada pel sol·licitant, la disponibilitat pressupostària i
l’avaluació municipal en base al criteri fixat en aquestes bases.
Es podran fer pagaments anticipants, a sol·licitud de l’interessat, que suposaran entregues de fons
amb caràcter previ a la justificació, presentant prèviament una memòria explicativa que justifiqui la
necessitat d’aquest pagament que en tot cas no podrà ser superior al 40% de l’última subvenció
concedida.
Les subvencions es podran fer efectives amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de
gastos de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer.
Sol·licituds i documentació justificativa de la subvenció
Les entitats i associacions interessades en obtindre subvenció, hauran d’aportar en el termini
requerit la següent documentació original per a ser compulsada
 Model de sol·licitud de la subvenció degudament emplenada i signada per la persona que
exerceixi la secretaria de l’associació, amb el vistiplau de la presidència de l’entitat
corresponent. (ANNEX I)
 Fotocòpia document nacional d’identitat del representant de l’entitat sol·licitant.
 Número de compte bancari per efectuar l’ingrés de la subvenció (ANNEX II).
 Memòria de les activitats realitzades per les que es sol·licita la subvenció que inclogui
l’objectiu i les despeses.
 Declaració signada del representant de l’entitat fent constar:

o Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries de la
Seguretat Social i Hisenda municipal. (En cas d’autoritzar a la sra.secretària –
interventora de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer a la consulta d’aquesta
informació a través del servei de consulta i verificació de dades a través del portal
d’Administració electrònica marcar la casella corresponent en la sol·licitud)
o Que l’entitat no es trobe afectada en cap de les prohibicions establertes a l’article 13
de la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
o Que l’entitat no ha sigut beneficiaria de cap altra subvenció o ingrés concedit per les
activitats objectes d’aquesta subvenció.
Per a justificar degudament la subvenció s’haurà de presentar degudament omplert l’aplicació de la
subvenció per mitja de la presentació de la documentació següent:
 Memòria per duplicat de les activitats efectivament realitzades per l’entitat al llarg de l’any
2018.
 Original i fotocopia per a la seua compulsa de la relació de les factures justificatives de les
despeses de les activitats realitzades durant l’any 2018 per les que es demana la subvenció.
En la factura hauran de figurar totes les dades exigibles per la legislació vigent.
 Junt a les factures s’ajuntarà una memòria que especifique la relació de cada despesa amb
l’activitat per la que es demana la subvenció.
Quan la sol·licitud no reuneixi els requisits establerts o no s’aporta la informació i la documentació
exigides, es requerirà a l’entitat interessada perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o
aporti els documents preceptius, amb indicació que si així no es fera se’l tindrà per desistit la seua
petició.
Termini i lloc de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el 31 de gener de 2019.
La documentació justificativa s’haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Alcàntera
de Xúquer, de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.
La convocatòria es publicarà en el tauler d’anuncis, i pàgina web de l’Ajuntament d’Alcàntera de
Xúquer i es comunicarà per escrit a cadascuna de les associacions inscrites al registre de
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer.
Si la documentació no es presenta en aquest termini, s’entendrà que es renuncia a l’ajuda i que la
subvenció queda sense efecte.
Criteris de valoració
Per a la seua valoració es tindran en compte fonamentalment les activitats que tinguin per a finalitat,
la difusió de la cultura, foment de l’esport (especialment per a l’esport base), millora de l’educació,
d’interès social i que a més:
 Potencien la participació ciutadana en condició d’igualtat.
 Que es realitzen al poble d’Alcàntera de Xúquer.
 La qualitat, interès i repercussió de l’activitat.
Es valorarà també l’experiència de l’entitat i la seua implicació en el municipi així com la seua
col·laboració en les activitats programades per l’Ajuntament o per altres associacions locals.
L’alcalde i el portaveu de cadascun dels grups polítics municipals o regidor en qui es delegui seran
els encarregats d’examinar les sol·licituds presentades, la verificació del compliment dels requisits i
de realitzar totes les actuacions i comprovacions de dades que estimen necessàries per a la valoració
i determinació de la concessió de les ajudes sol·licitades.
El ple de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer serà l’òrgan competent per a resoldre la concessió.
Una vegada resolta la concessió de la subvenció aquesta es notificarà als interessats que hagen
resultat beneficiaris.
Obligacions dels beneficiaris
Els beneficiaris estan obligats a:
 Acreditar davant l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer la realització de l’activitat així com el
compliment dels requisits i condicions que determinen la concessió de l’ajuda.
 A presentar la documentació exigida en aquesta convocatòria, així com a facilitar qualsevol

documentació per a la comprovació que per part de l’Ajuntament s’estimi convenient per a
la seua valoració.
 El sotmetiment a les comprovacions, a efectuar per l’Ajuntament.
 Hauran de permetre l’accés als actes realitzats a l’empar de la present convocatòria lliure i
gratuïtament.
 Inserir en tota publicitat del projecte subvencionat el logotip de l’Ajuntament d’Alcàntera de
Xúquer, baix la supervisió de l’art final per part del mateix.
L’Ajuntament no serà responsable de les obligacions contretes per els beneficiaris com a
conseqüència de la realització de les seues activitats.
L’aplicació de la subvenció a una finalitat distinta donarà lloc a la seua revocació.

ANNEX I
SOL·LICITUD SUBVENCIONS ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
(complimentar en majúscules)
Dades de la associació:
Denominació / Nom:
C.I.F./N.I.F.:
Adreça:
Carrer-Plaça-Av:
Localitat:
C. Postal:
Dades del representant:
Cognoms:
N.I.F.:
Càrrec en l’entitat:
Adreça:
Carrer-Plaça-Av.:
Localitat:
C. Postal:

Província:
Telèfons:
Nom:

Província:
Telèfons:

Denominació de l’activitat per a la que se sol·licita subvenció:
___________________________________________________________________________
Pressupost de l’activitat:
Euros
Quantia de subvenció que se sol·licita:
Euros
Autoritze a la secretària-interventora de l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer a la consulta
de la informació referent a la Seguretat Social i d’Hisenda corresponent a l’associació peticionaria
de la subvenció a través del servei de consulta i verificació de dades a través del portal
d’Administració electrònica
El baix firmant, por mitjà del present escrit, SOL·LICITA participar en la convocatòria de
SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE D’ALCÀNTERA DE
XÚQUER, per a la qual cosa presenta la documentació i programació corresponents, segons la
convocatòria.
Als efectes establerts en la citada convocatòria declara el següent:
Que l’entitat sol·licitant no es troba incursa en causa alguna d’incapacitat de les establertes en
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
Que no es troba pendent de justificació de subvencions concedides amb anterioritat per
l’Ajuntament d’Alcàntera de Xúquer.

Que NO s’ha sol·licitat cap altra subvenció per a la mateixa finalitat a altres Administracions
públiques o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
En cas d’haver sol·licitat una altra subvenció per a la mateixa finalitat a altres Administracions
públiques o entitats públiques, privades, nacionals o internacionals indicar la següent informació:
Entitat col·laboradora: ______________________________________________________
Quantia: _______________________________________________
En
………………………………………………………….,
a
………,
de
…………………………….., de ………………….. (signatura del sol·licitant)

