ACORD

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: m2Y7 +J/s Q3qT 3zLb 4yaI /p6F Wbc=

ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
06/11/2020

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
80

UNITAT
00703 - OF. ADM. TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
EXPEDIENT E-00703-2020-000001-00

PROPOSTA NÚM. 4

ASSUMPTE
SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la concessió de
subvencions a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert
2020.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00080

"FETS
I. Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 d'abril del 2020, es va disposar aprovar
la convocatòria d'ajudes a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el
govern obert 2020.
II. En el punt 3.1 de la convocatòria s'estableix que la concessió de les subvencions
s'efectuarà en règim de concurrència competitiva i en el punt 3.2 que l'import global màxim
destinat a atendre les subvencions ascendeix a un total de 51.000 €, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària JH170 92400 48910 del vigent Pressupost municipal, autoritzant-se la referida
despesa segons proposta de despesa 2020/01189 i ítem 2020/044670.
III. L'exposició pública d'esta convocatòria va ser publicada en el BOPV de data 10 de
juny de 2020, prèvia la seua comunicació a la BDNS, sent el període de presentació de
sol·licituds de 30 dies naturals a contar des de l'endemà d'esta publicació.
IV. Una vegada finalitzat el termini de presentació, en data 15 de juliol del 2020 es va
realitzar una fase de preevaluació per part de la Comissió de Valoració, segons acta d'esta data,
on es posava en comú els projectes que quedaven exclosos perquè no presentaven amb la
sol·licitud el corresponent projecte i/o el pressupost, segons el punt 5.2 de la convocatòria i
s'acordà iniciar el tràmit d'esmena de sol·licituds amb defectes formals.
V. De conformitat amb el punt 7.5 de la convocatòria, el 17 de juliol de 2020 es va
publicar en el tauler d'edictes de l'Ajuntament l'anunci amb el llistat de les entitats requerides als
efectes de que estes esmenaren la falta de documentació i pogueren formular les al·legacions que
estimaren pertinents amb un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació del
mencionat anunci. Finalitzat este termini, es va comprovar que una de les entitats, Valencia
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movement, a la qual se li va requerir per a esmenar estava ja exclosa per no presentar el
pressupost, segons el punt 5.2 de la convocatòria i acord de la comissió de valoració de 15 de
juliol del 2020.
VI. Per banda de l'òrgan instructor, que segons les bases de la convocatòria és el Servici de
Transparència i Govern Obert, es van realitzar les tasques d'instrucció per tal de verificar el
compliment de les condicions imposades per a adquirir la condició de beneficiari de la subvenció
establides en la convocatòria i en els termes indicats en l'Ordenança de Subvencions de
l'Ajuntament comprovant-se d'ofici especialment les dades sobre el compliment de les
obligacions tributàries amb Hisenda i la Seguretat Social, així com amb l'Ajuntament de
València, figurant en l'expedient els resultats de la comprovació.
Així mateix es va comprovar que les persones sol·licitants no foren deutores per resolució
de procedència de reintegrament, i respecte a aquelles associacions que es proposaven
subvencionar i que tenien altres subvencions amb l'Ajuntament de València, es va recaptar els
informes justificatius de que no incorrien en cap retard respecte a l'execució i justificació
d'aquelles.
VII. En data 7 de setembre de 2020 es va constituir la Comissió de Valoració, on es va
procedir a posar en comú les valoracions de tots els membres, seguint plantilla amb els criteris de
la convocatòria, plasmant-se en una puntuació que donà lloc a un llistat provisional amb els punts
obtinguts i la quantia que els correspondria a cadascuna de les persones sol·licitants.
VIII. Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de setembre de 2020 es va disposar
atorgar la conformitat per a la tramitació i concessió de les subvencions destinades a projectes
d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert, a favor de:
Asoc. PROTED
Universitat de València
Asoc. Vecinos Torrefiel
propostes com beneficiàries de l'esmentada subvenció, i declarar la seua compatibilitat amb
les altres subvencions.
IX. En data 25 de setembre del 2020 es va rebre una diligència de la Intervenció General,
Servici Fiscal Gastos amb objeccions:
'1. Se observa que se han concedido subvenciones con cargo al presente presupuesto por
otras delegaciones municipales a las entidades que se citan, por lo que debiera someterse el
expediente a los trámites que establece el artículo 13.4 de la Ordenanza General de
Subvenciones:
1.1. Universitat de Valencia – Facultat Dret (Q4618001D)

Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI TITULAR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Nom
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ

Data
06/11/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
19415912531803743407
777074987597891044

ACORD

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: m2Y7 +J/s Q3qT 3zLb 4yaI /p6F Wbc=

E 02501 2019 000025 Servicio de Adicciones
Propuesta de gastos 2019/4867; ítem 2020/7000; importe 83.400 €
E 02501 2020 000004. Servicio de Adicciones.
Propuesta de gastos 2020/397; ítem 2020/018410; importe 50.000 €'
Pel que fa a esta entitat, queda en suspens l’aprovació de la subvenció, la disposició de la
despesa i el reconeixement de l'obligació fins que es realitzen els tràmits que estableix l'article
13.4 de l'Ordenança General de Subvencions.
'1.2. Asociación de mujeres con discapacidad Xarxa (G97741490)
E 02230 2019 000068. Servicio de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Propuesta de gastos 2020/614; ítem 2020/101500; importe 5.000 €'.
Es sotmet als tràmits que estableix l'article 13.4 de l'Ordenança General de Subvencions. El
dia 2 d'octubre del 2020 la Junta de Govern Local va donar la conformitat.
'2. Por otra parte, se observa que en los informes emitidos por la Comisión Evaluadora, en
fechas 22/07/2020 y 07/09/2020, no constan las funciones ejercidas por cada uno de los
firmantes conforme a lo establecido en la Ley 40/2015. (Presidente, secretario, vocales).
Asimismo y respecto del firmado en fecha 07/09/2020, no se ha podido localizar en el expediente
la delegación de la Jefatura del Servicio (en función de presidente de la comisión evaluadora)
para firmar en su nombre'.
Estes observacions han sigut solucionades i incorporades a l'expedient.
X. En data 8 d'octubre es va detectar un error material, donat que l'entitat 'Comunicación y
Cultura comunitaria en Russafa' va ser exclosa perquè no constava que estiguera donada d'alta en
el fitxer de creditors, cessionaris, personal propi i tercers en la data en què finalitzava el termini
d'esmena, el 31 de juliol del 2020, ja que en el terminal SIEM es va registrar el 3 d'agost del 2020
però esta entitat va presentar la sol·licitud i la documentació corresponent per al seu registre el 27
de juliol del 2020, per tant, va esmenar dins del termini i en la forma escaient. Per la qual cosa,
en data 16 d'octubre es va reunir la Comissió de Valoració i es va procedir a modificar la relació
de les entitats admeses i excloses i seguint els criteris de la convocatòria es va valorar el projecte,
es van ordenar de major a menor puntuació tots ells i es va repartir el crèdit pressupostari.
Als anteriors fets, resulten d'aplicació els següents:
FONAMENTS DE DRET
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I. És aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reial
Decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Subvencions,
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics,
aprovada per acord plenari de 28 de juliol de 2016 i publicada en el BOP de 2 de novembre 2016,
que en el seu capítol segon regula la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva.
II. Acord de Junta de Govern Local de data 17 d'abril de 2020 pel qual es va aprovar la
convocatòria de les presents subvencions.
III. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locals, i la base 23a d'execució del Pressupost per a l'any 2020.
IV. La Llei 39/2019 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, recull la revisió d'ofici en el capítol I del títol V. En particular, en l'apartat segon del
art. 109 es disposa 'Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol
moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes'.
V. En quant a l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, és l'Alcaldia i, per
delegació, la Junta de Govern Local.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Aprovar definitivament les subvencions de la convocatòria per a realització de
projectes d’educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2020, als
projectes de les persones beneficiàries que es relacionen a continuació, amb la puntuació i
quantia següent:
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ACORD
PERSONA BENEFICIÀRIA

NOM PROJECTE

PUNTUACIÓ

QUANTIA

Asociación comunicación y cultura comunitaria en
Russafa

Gobernando en común

83

3.000,00 €

Asociación Intercultural Candombe

Herramientas formativas para el incentivo de la
transparencia y buen gobierno.

83

3.000,00 €

Florida Centre De Formacio Coop V

Mini mpa - facilitador missions y gobierno
abierto

83

3.000,00 €

Fundación Por La Justicia De La C.V.

Apostando por el Gobierno Abierto para las
Personas Consumidoras

82

3.000,00 €

Universitat de València-Facultat de Dret

Jornadas sobre gobierno abierto y transparencia,
taller sobre el Reglamento del Ayuntamiento de
València

82

3.000,00 €

Cocemfe Valencia

Fomento de la cultura de la transparencia en
asociaciones de personas con discapacidad

81

2.970,69 €

Asociación de Vecinos de Torrefiel

Aprendiendo sobre la transparencia y el gobierno
abierto en el barrio

81

2.850,00 €

Centre de Recursos Just Ramírez

El dret a la informació: una mirada amb
llargavista

80

1.560,00 €

Asociación Valenciana de Estudiantes (ASVAES)

Tu manes! Co-governa vlc

80

2.934,01 €

Federación de Personas Sordas CV FESORD

Foment de la transparència i bon govern per a
persones sordes de la ciutat de València

79

2.897,34 €

Escuelas Infantiles Virgen de Cortes SL

Fem ciutadania des de l'escola

79

2.897,34 €

Asociación Cultural Verge De Cortes

Fem barri obrint-nos a la ciutat

78

2.860,66 €

Asociación Proted

Escuela de ciudadanía de las Aulas de 3ª Edad

78

2.800,00 €

Rosa Romero e Hijos, SL

Docència compromesa amb la ciutadania

77

2.823,99 €

UNAE (Unión Asociativa de la CV Especializada en
Consumo y Calidad De Vida)

Ciudadano informado

77

2.823,99 €

Asociación Valenciana Para el Sindrome Prader Willi

Finestra a la informació

60

2.200,51 €

Asociación de Profesionales de Terapias con Caballos

Comprometidos con la transparencia

59

2.163,83 €

Asociación Mujeres con Discapacidad Xarxa

Descobrint la transparència i govern obert 2.0

58

2.127,16 €

Club de la Lucha Valencia

Actuaciones del club de la lucha en València en
Educació i Foment de la cultura de la
Transparencia i el Govern Obert

57

2.090,48 €
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Segon. Disposar la despesa i reconèixer l'obligació de les subvencions concedides amb
càrrec a l'aplicació pressupostària JH170 92400 48910, en els següents termes:

PERSONA BENEFICIÀRIA

CIF

ÍTEM DESPESA

DOCUMENT
D'OBLIGACIÓ

QUANTIA

Asociación comunicación y cultura
comunitaria en Russafa

G-98.991.755

2020 142830

2020 018809

3.000,00 €

Asociación Intercultural Candombe

G-98.167.539

2020 123570

2020 016057

3.000,00 €

Florida Centre de Formació Coop V

F-46.278.669

2020 123580

2020 016122

3.000,00 €

Fundación Por La Justicia De La CV

G-96.356.290

2020 123590

2020 16069

3.000,00 €

Universitat de València-Facultat de Dret

Q-4618001-D

2020 123600

2020 016113

3.000,00 €

Cocemfe Valencia

G-96.553.540

2020 142690

2020 016082

2.970,69 €

Asociación de Vecinos de Torrefiel

G-96.088.174

2020 123620

2020 016067

2.850,00 €

Centre de Recursos Just Ramírez

G-46.468.617

2020 123630

2020 016098

1.560,00 €

Asociación Valenciana de Estudiantes
(ASVAES)

G-98.204.977

2020 142840

2020 016116

2.934,01 €

Federación de Personas Sordas CV
FESORD

G-46.131.801

2020 142760

2020 016104

2.897,34 €

Escuelas Infantiles Virgen de Cortes SL

B-97.983.878

2020 142700

2020 016090

2.897,34 €

Asociación Cultural Verge de Cortes

G-98.566.300

2020 142790

2020 016177

2.860,66 €

Asociación Proted

G-46.177.820

2020 123680

2020 016101

2.800,00 €

Rosa Romero e Hijos, SL

B-98.218.407

2020 142720

2020 016093

2.823,99 €

UNAE (Unión Asociativa de la CV
Especializada en Consumo y Calidad de
Vida)

G-46.421.673

2020 142860

2020 016120

2.823,99 €

Asociación Valenciana para el Sindrome
Prader Willi

G-96.663.422

2020 142680

2020 016076

2.200,51 €

Asociación de Profesionales de Terapias
con Caballos

G-97.980.957

2020 142810

2020 016109

2.163,83 €

Asociación Mujeres con Discapacidad
Xarxa

G-97.741.490

2020 142670

2020 018799

2.127,16 €

Club de la Lucha Valencia

G-96.117.486

2020 142800

2020 016106

2.090,48 €
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Tercer. Les persones beneficiàries podran iniciar les activitats, segons disposa l’apartat 8
de la convocatòria, amb anterioritat a la data de cobrament de la subvenció o bé iniciar-les una
vegada percebuda esta. El termini màxim per a iniciar les activitats serà de 10 dies des de la data
de cobrament de la subvenció i queden obligades a comunicar-ho mitjançant presentació de la
corresponent instància en Seu Electrònica de l'Ajuntament de València. Juntament amb la
instància presentada comunicant l'inici i la finalització de les activitats, haurà de presentar-se el
calendari amb la programació d'estes.
Quart. El termini màxim per a presentar la justificació de les subvencions per les persones
beneficiàries finalitzarà en el termini màxim de 2 mesos, des de la finalització del període per a la
realització de l'activitat, segons l'apartat 15 de la convocatòria.
Quint. Les persones beneficiàries tindran l'obligació de fer constar en la publicitat de
l'activitat subvencionada que es realitza amb la col·laboració de l'Ajuntament de València, segons
disposa l'apartat 12 de la convocatòria.
Sext. Desestimar les següents sol·licituds per haver-se superat l'import màxim de 51.000,00
€ de projectes a subvencionar, amb indicació de la puntuació atorgada a cadascuna d'elles:
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CIF

Ent. Beneficiaria

Projecte

Punts

B98753775

Verge de Cortes, SL

Professionals davant els nous reptes sanitaris

49

G83843706

Fundación Proyecto Senior

Participación y acceso a la información pública, para
personas mayores.

47

G97466379

Más de 2 Familias Numerosas de Valencia

Transparents per a arribar mes lluny

47

P4625200C

CM Professor Santiago Grisolía

Grisolía a les ones.

47

G96364542

Vecinos, Cultural y de Consumidores Patraix

Revivim el nostre barri, Patraix

47

G46389458

Confederació Sindical de Comissions Obreres
del País Valencià

Clase trabajadora y difusión del gobierno abierto

46

G46051884

Asprona Asociación Valenciana Pro Personas
con Discapacidad Intelectual

Projecte govern

46

G98788862

Asociación Preven 3

Avançant en transparència i govern de qualitat

46

G46136453

Asociación Valenciana de Espina Bífida

Fomento de la Transparencia en AVEB

45

G98758709

Fundación Codifiva Kratos-Humanitas de la
Comunitat Valenciana

Accesibilidad de la Información,Transparencia y
E-Participación personas diversidad funcional

45

G96206941

Iniciatives Solidàries

En davant amb la participació i transparència ciutadana

45

G97373849

IMECO Instituto de Mediación y Conciliación

conoce tu ciudad: gobierno oportunidades y colabora

44

G98183924

Societat Musical Amics de la Música de
Benifaraig

Foment del coneixement dels principis de govern i
transparència de la Societat

44

G97097083

Acción Contra El Paro

Uso de las TIC'S para el fomento de la transparencia y el
gobierno abierto

44

G46730206

Asociación de Fibrosis Quística de la CV

Las cosas claras!! Mejora de la transparencia y la
participación

43

G40577603

Plataforma Vecinal Barrio de Penyaroja

Polsa-li un posit al Ajuntament

43

G46134268

Bona Gent Amigos de Personas con
Discapacidad Intelectual

Bona Gent, Entitat Transparente

42

G62484480

Stop - Accidentes Asociación de Ayuda y
Orientacion a los Afectados por Accidentes de
Trafico

Anàlisi de siniestralitat viària amb víctimes a la ciutat de
Vàlencia

42

G96312350

Fundación Asindown

Sumando valor a la transparencia

41

G98239387

Sostre Arquitectura y Cooperación

Diagnosi participada de ludopatia en la joventut a l'entorn
urbà de Castellar-L'Oliveral

41
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punts exigits per a percebre la subvenció, tal com s'indica en el punt 9 d'esta convocatòria:
CIF

Ent. Beneficiaria

Projecte

Punts

G96749809

Asociación de Celiacos de la CV Acecova

Acecova abierta

39

G46235289

Asociación COTLAS

Transparència contra apariència

39

G46558599

Unión de Consumidores de Valencia

Una ullada als nostres drets

39

G97289334

Asociacion para la Proyección e Igualdad Minorias y Colectivos
Desfavorecidos

Aico: transparència i participació

39

G46383709

Asociación de Padres y Amigos del Sordo de Valencia

Transparència i accés a la informació
en Aspas Valencia

39

G96359310

Asociación de Mujeres Gitanas Romi Valencia

Jo també sóc de valència

35

G98905219

Cabanyal Reviu Teixint Xarxes

Teixint xarxes

35

G96336425

Asociación para Respeto y Convivencia Animales Arcadys

Animales valencianos en el periodo
de confinamiento

28

G98486475

Associació la Finestra Nou Circ

Finestra inclusiva i transparent

6

G03417144

Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la CV

Escuela Akaripen

2

Asociación Por Ti Mujer

COVID-19: su impacto en las
mujeres inmigrantes de la ciudad de
Valencia.

1

G98180649

G46695458

Asociació Síndrome De Down València

Soporte participación e información
abierta

1

G98259443

Club Natación Artística Atlantis Burjassot

Escuela natación artística

1

Octau. Desestimar definitivament les següents sol·licituds sobre les quals, com a resultat de
la comprovació del requisits per a participar en la convocatòria, queden excloses de participar en
la present convocatòria, amb els següents motius d'exclusió:
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PERSONA BENEFICIÀRIA

Asociación
Vanguardia

RV

Difusión

NOM PROJECTE

CAUSA D'EXCLUSIÓ

de
Tertulia entre artistas

Punt 5.2.a) de la convocatòria

Asociación Plataforma Intercultural Nuevas Formas y Herramientas de Cultura y Educación
De España
en Transparencia.

Punt 4.e) de la convocatòria

Universidad Sénior UPV

Diploma sénior innovación democrática y gobierno
abierto

Punt 4.e) de la convocatòria

Fundació Nexe de la CV

València Opina!

Punt 4.a) de la convocatòria

Domus Pacis-Casal de La Pau

Diseño de un plan de transparencia en el casal de la Pau

Punt 5.2.a) de la convocatòria

Associació de Veïnes i Veïns de Foment de la cultura de comerç de proximitat a
Castellar-L'Oliveral
Castellar-l'Oliveral

Punt 7.5 de la convocatòria

Asociación Juvenil Viento del Pueblo Transpar-Entitat

Punt 7.5 de la convocatòria

Asociación Empresas de Consultoria
Terciario Avanzado C.V.
Plataforma de transparencia y gobierno abierto

Punt 4.a) de la convocatòria

Moviment Escolta de València

Transparència, participació i proximitat MEV

Punt 5.2.a) de la convocatòria

Acuse Asociación de Consumidores y
Usuarios España
Comptem amb tu sent transparents

Punt 5.2.a) de la convocatòria

Valencia Movement

Punt 5.2.a) de la convocatòria

Ser fort per a ser útil: transparència per a una ciutat jove

Punt 4.e) de la convocatòria: estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries
amb totes les administracions públiques i també amb la Seguretat Social. No tindre cap deute
pendent amb l’Ajuntament de València.
Punt 5.2 a) de la convocatòria: sol·licituds que, perquè no s’acompanya el corresponent
projecte i/o el pressupost o perquè la informació és insuficient o imprecisa, resulten impossibles
de valorar.
Punt 7.5) de la convocatòria: L'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques assenyala que les persones
interessades que no esmenen la falta de documentació se’ls tindrà per desistides de la seua
petició.
Nové. Notificar el present acord a les persones interessades, així com procedir a la seua
publicació en la pàgina web municipal i en la BDNS.
En cas que alguna entitat no acceptara o renunciara a la subvenció, haurà de comunicar-ho
en el termini màxim de DEU DIES NATURALS des de la notificació, amb el fi d'atorgar la
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convocatòria.
Per a poder ser entitat beneficiària d'esta convocatòria les entitats hauran d'obtindre un
mínim de 40 punts, sense que això supose el reconeixement de cap dret, depenent de l'existència
de disponibilitat pressupostària, segons punt 9 de la convocatòria.
Si la beneficiària no renúncia en el termini establert de deu dies i amb posterioritat no
executa el projecte o desisteix d'este s'iniciarà el corresponent procediment de reintegrament de la
quantitat percebuda de subvenció més els interessos de demora reportats."
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