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Dª. ELENA CAMPOS ALOY, SECRETARIA-INTERVENTORA
AYUNTAMIENTO DE OLOCAU (VALENCIA).

DEL

CERTIFICA:
Que la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 14 de febrero de 2019
adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:

Dada cuenta del Informe-Propuesta efectuado por los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento y vistos por la Concejalía de Participación Ciudadana en fecha 27-122018, tras la celebración de la reunión efectuada por la Comisión de Valoración para la
concesión de subvenciones a las Asociaciones del Municipio que han presentado
Proyectos para optar a estas subvenciones que otorga el Ayuntamiento de Olocau
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, a continuación, se transcribe el acta
de dicha Concejalía:
“Olocau, 4 de febrer de 2019
Una vegada finalitzat el termini per a presentar la documentació per a justificar
les despeses de les quantitats de les activitats subvencionades a les associacions del
terme, es va reunir la Comissió de Valoració de Subvencions per tal de revisar i aprovar,
si calia, l'informe dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament i redactar, per la Regidoria de
Participació, la resolució corresponent a la vista de l'acta de la reunió de la Comissió de
Valoració de Subvencions.
Aquesta Proposta de Resolució es basa, íntegrament, en l'informe emès pels
Serveis Tècnics Municipals, esmenada i aprovada per la Comissió de Valoració de
Subvencions i que aquesta regidoria accepta i assumeix com a pròpia i que per la qual
cosa proposa a la Secretaria de l'Ajuntament, es cursen les ordres oportunes pel
pagament del 40% restant de les subvencions concedides a les associacions del municipi
per realitzar les activitats proposades, en el menor termini de temps possible.
Per tant, aquesta regidoria eleva a la Junta de Govern Local la següent
Proposta de Resolució
Finalitzat el termini per a presentar la documentació relativa a justificar les
despeses de les subvencions presentades a aquest Ajuntament per les diferents
associacions per a la realització dels seus projectes d'activitats, segons l'article 9 de les
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“II. REVISIÓN, APROBACIÓN Y RESOLUCIÓN POR LA JUNTA DE
GOBIERNO, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN DE LA CONCEJALÍA DE
PARTICIPACIÓN, PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE LAS
SUBVENCIONES 2018.
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Bases de Sol·licitud de Subvencions i a la vista de l'informe elaborat pels serveis tècnics
d'aquest ajuntament, procedeix proposar els següents acord:
1.- ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PEDRALVILLA LA NOVA
Revisada la documentació presentada per justificar les despeses de tots els
programes presentats, segons estableixen les Bases de Convocatòria de Subvencions i
fetes les compensacions pertinents cal abonar 669,08 € en concepte del 40% restant de
les subvencions concedides.
2.- ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA LLOMA
L'Associació va presentar la documentació referent a la justificació el dia 16 de
novembre de 2018, fora de termini, per la qual cosa i segons l'article 11 de les Bases de
Convocatòria de Subvencions, deu considerar-se no justificades les despeses de
les subvencions corresponent i hi ha que reclamar-li la devolució del 60 % abonat, que
suposa retornar la quantitat de 798,59 €, no abonar el 40 % restant de la subvenció i
recordar-li, segons l'article 11.c.3 de les Bases de Convocatòria de subvencions que no
podrà accedir a noves subvencions en tant no estiga resolt l'expedient de devolució
satisfactòriament per a l'Ajuntament.
3.- ASSOCIACIÓ RECRATIVO CULTURAL D'OLOCAU

4.- CENTRE EXCURSIONSITA MUNTANYES D'OLOCAU
Una vegada revisada i comprovada la documentació presentada per l'associació
per tal de justificar les despeses de la subvenció concedida, es conclou que la
justificació és correcta segons estableixen les Bases de Convocatòria de Subvencions,
per la qual cosa cal abonar el 40% restant de la subvenció, que ascendeix a 477,44 €.
5.- ASSOCIACIÓ CICLISTA D'OLOCAU
Una vegada revisada i comprovada la documentació presentada per l'associació
per tal de justificar les despeses de la subvenció concedida, es conclou que la
justificació és pateix d'incorreccions i hi han diferències entre les quantitats
subvencionades i les justificacions de les mateixes segons estableixen les Bases de
Convocatòria de Subvencions i en fer les compensacions conseqüents, cal demanar el
retorn de 121,91 €.”
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Una vegada revisada i comprovada la documentació presentada per l'associació
per tal de justificar les despeses de la subvenció concedida, es conclou que la
justificació és correcta segons estableixen les Bases de Convocatòria de Subvencions,
per la qual cosa cal abonar el 40% restant de la subvenció, que ascendeix a 685,49 €.
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Por unanimidad de los asistentes a la Sesión, la Junta de Gobierno ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar las justificaciones de las subvenciones, de conformidad
con el Informe-Valoración.
SEGUNDO. Ordenar el pago del restante 40% de las subvenciones en los casos
que corresponda.
TERCERO. Solicitar la devolución de los importes no justificados, de
conformidad con lo establecido en el Informe.
CUARTO. Dar cuenta de lo acordado a cada una de las Asociaciones
beneficiarias, mediante correo electrónico u otro medio de comunicación, así como
publicar el acuerdo en la página web del Ayuntamiento y en los demás medios
oficiales.”

Y para que conste en el Expediente de su Razón, expido la presente de orden y
con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente.
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