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2.7. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2018.
Ateses les següents consideracions:
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta aprovà, conjuntament amb el Pressupost d l’exercici
2018, les bases de les subvencions a entitats sense ànim de lucre, amb destinació a programes
o activitats culturals i esportives/2018”, les quals regulen la convocatòria, presentació de
sol·licituds, reconeixement, lliurament i justificació d'ajudes i subvencions a entitats sense
ànim de lucre que, amb domicili a alguns dels municipis de la Ribera Alta, organitzen i celebren
actes culturals i/o esportius.
2. La Presidència, en aplicació de les bases, va aprovar la convocatòria de les ajudes-activitats
culturals i/o esportives/2018, tot inserint-se anunci en el BOP de data 27 d'abril de 2018, amb
el qual s'obria el termini de 30 dies naturals per a la presentació de projectes/sol·licituds.
3. Finalitzat el termini per a la presentació de documentació, així com el d’esmena de
deficiències a la documentació, es va reunir la Mesa Avaluadora per tal d'estudiar les
sol·licituds i la documentació aportada i va formular proposta de resolució, de conformitat
amb la base setena de la convocatòria.
4. La Mesa Avaluadora ha elevat proposta d'acord a la Junta de Govern de la Mancomunitat.
Es proposa a la Junta de Govern, l'aprovació dels següents acords:
Primer. Resoldre la “Convocatòria de concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre,
amb destinació a programes o activitats culturals i esportives/2018”, en el sentit que resulta
del quadre següent:
PRESSUPOST MANCOMUNITAT 12.000
ENTITAT

ACTIVITAT

PROPOSTA SUBV. 2018

Agrupació Musical de
Realització de dos concerts a determinar
Veterans Ribera del
per la JGL
Xúquer
U. D. Jubilados y
Despeses de transport «Vi d'Honor»
Pensionistas de la RA
Ajuntament d'Alzira

Concurs
d'Espardenyà
«Francisco José García»

Valenciana

Ajuntament d'Alzira

Biosfira

Ajuntament de la
Pobla Llarga

Marxa Ciclturista La Pobla Llarga;

1.500 €
552 €
1.000 €
2.000 €

300 €
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Nou Bàsket Alzira
Associació
d'Estudis
Orquestrals
i
de
Cambra de la Ribera
Club de Convivencia
Terapéutico
para
Enfermos
Mentales
(Afaradem)
CEC Antella

Torneig de bàsquet el 9/VI/2018
II Encontre de corda de La Ribera,
setembre 2018

1.500 €

Programa
Club
de
Terapéutico Ribera Alta

1.000 €

Convivencia

IV Mercenari Iber OCR Antella, Xúquer
Xtrem

Coordinadora
de
Centres
Trobada de la Ribera 2018
d'Ensenyament
en
Valencià de la Ribera
Club Frontenis
Alcàntera de Xúquer
Club Ciclista David
Cano l'Enova
Ribera Selecció (falla el
Vidre)
XVIII Assemblea de
Història de la Ribera
Associació Espanyola
contra el Càncer

300 €

300 €

1.048 €

Abierto Nacional de Frontenis

400 €

IV Trofeu Ciclocross

400 €

Torneig Donosti Cup juliol

500 €

XVIII Assemblea de Història de la Ribera
Passarel·la Solidària

1.200 €
No te àmbit comarcal

S’assenyala a les entitats beneficiaries de les ajudes aprovades, que resten obligades al
compliment, entre d'altres, dels següents extrems (Bases 7a bis i 8a):
1. Admetre la presència en l’activitat o projecte, si és el cas, de la persona acreditada a aquest
efecte per la Mancomunitat de la Ribera Alta.
2. Notificar a la Mancomunitat de la Ribera Alta qualsevol proposta de canvi o modificació del
programa i despeses presentades, en el moment en què es produïsquen.
3. Fer constar en tota la informació, documentació i publicitat pròpia de l’activitat, que la
mateixa està subvencionada per la Mancomunitat de la Ribera Alta, mitjançant la inserció del
logotip de la Mancomunitat.
4. Presentar, abans del 30 de novembre de 2018, la documentació justificativa de la destinació
de l'ajuda aprovada i l'activitat desenvolupada, la qual ha d'incloure:
a) Relació de despeses realitzades amb indicació del perceptor, concepte i import,
acompanyada de fotocòpies de les factures corresponents que podran ser compulsades en les
dependències de la Mancomunitat.
b) Memòria de la programació realitzada que arreplegue tota la informació des de
l’inici, desenvolupament i conclusió, adjuntant documentació on aparega la col·laboració
expressa de la Mancomunitat.
Segon. Notificar este acord a les entitats sol·licitants, individualitzadament i a la Intervenció de
la Mancomunitat.
Alzira, juny 2018

