
  

 

 
 
PUNT 2.1. PROPOSTA D'ACORD SEGONA CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS 
MANCOMUNITAT. 
 

Ateses les següents consideracions: 
  
La Mancomunitat de la Ribera Alta aprovà, conjuntament amb el Pressupost d l’exercici 2017 
les bases de “Convocatòria de concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre, amb 
destinació a programes o activitats culturals i esportives/2017”, 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. 
 

La Junta de Govern de la Mancomunitat amb data 22 de juny de 2017 va resoldre la 
convocatòria de concessió de subvencions, acordant encomanar a la Presidència, l’aprovació 
d’una nova convocatòria de les subvencions a entitats sense ànim de lucre, amb destinació a 
programes o activitats culturals i esportives/2017, amb la dotació no disposada en esta 
primera convocatòria, amb inserció d’anunci d’obertura del termini de presentació de 
sol·licituds en el mes de setembre. 
 
Per resolució de la presidència de data 5 de setembre de 2017 es va aprovar la segona 
convocatòria de les ajudes a activitats culturals i/o esportives/2017, tot fixant l'import màxim, 
en conjunt, per a les ajudes a aprovar en sis mil quatre-cents euros (6.400,00 €) 
 
Al BOP de data 27 de setembre de 2017, es va inserir anunci de la convocatòria, amb el qual 
s'obria el termini de 30 dies naturals per a la presentació de projectes/sol·licituds. 
 
Finalitzat el termini per a la presentació de documentació, així com el de esmena de 
deficiències a la documentació, es va reunir la Mesa Avaluadora per tal d'estudiar les 
sol·licituds i la seua documentació i formular proposta de resolució, de conformitat amb  la  
base setena de la convocatòria.  
 
Efectuada la valoració de les sol·licituds per part de la Mesa, d'acord amb les bases de la 
convocatòria, per la presidència es proposa a  la Junta de Govern de la Mancomunitat, el 
següent acord: 
 
PRIMER. Resoldre la “Convocatòria de concessió de subvencions a entitats sense ànim de 
lucre, amb destinació a programes o activitats culturals i esportives/2017”, en el sentit que 
resulta del quadre següent: 
 
 
 
 
 



ENTITAT ACTIVITAT 
PROPOSTA 

SUBV. 
2017 

Agrupació Musical de Veterans Ribera del Xúquer 
Realització de dos concerts a determinar per la 
JGL 

1.500 € 

Associació d'Estudis Orquestrals i de Cambra de la Ribera I trobada d'orquestra infantil de La Ribera 
1.500 € 

Club de Convivencia Terapéutico para Enfermos Mentales 
(Afaradem) 

Programa Club de Convivencia Terapéutico 
Ribera Alta 

1.000 € 

CEC Antella III Mercenari Iber OCR Antella 
350 € 

Coordinadora de Centres d'Ensenyament en Valencià de 
la Ribera 

Trobada de la Ribera 2017 
630 € 

C.A. Crespo Runners 
Participació curses populars Circuit Ribera de 
Xúquer 

350 € 

Club Frontenis Alcàntera de Xúquer Abierto Nacional de Frontenis 
500 € 

Ajuntament de l'Enova III Trofeu Ciclocross 
500 € 

 

 
 
 

SEGON. Assenyalar 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 gener 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.  
 
TERCER. Notificar este acord a les entitats sol·licitants, individualitzadament, i a la intervenció 
de la Mancomunitat. 


