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CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'ACTIVITATS A AJUNTAMENTS DE
MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA AMB POBLACIÓ INFERIOR A
VINT
MIL
HABITANTS,
DESTINADES
A
LA
PREVENCIÓ
DE
DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES TRASTORNS ADDICTIUS DURANT
L'EXERCICI 2019

De conformitat amb el que es disposa a l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació
Provincial de València (Butlletí Oficial de la Província de València núm. 101, de 29 de maig
de 2017) , que a tots els efectes tindrà la consideració de bases reguladores, d'acord amb el que
establix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, es
procedeix a efectuar la convocatòria següent:

PRIMER. Objecte, condicions i finalitat
1. La present convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes en espècie, en règim de
concurrència competitiva i per mitjà de procediment selectiu únic, als ajuntaments de municipis
de la província de València amb població inferior a vint mil habitants, consistents en actuacions
en matèria de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius durant 2019, la
finalitat de la qual és disminuir de forma significativa el consum de drogues i altres conductes
addictives per mitjà de l'enfortiment del teixit social i la participació municipal en l'elaboració
de respostes a esta complexa problemàtica
2. Les actuacions objecte de la present convocatòria es troben definides en el Programa
Provincial d'Activitats Preventives 2019, aprovat per acord plenari d'esta Corporació de 19 de
febrer i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 50 de 12 de març de
2019. L'esmentat Programa es desenrotlla dins del marc estratègic definit en el VI Pla Provincial
sobre Drogodependències 2017-2019, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de València
núm. 46, de 7 de març de 2017.
3. La Diputació Provincial de València, una vegada tramitat l'expedient per a la concessió de
les ajudes i acordat el seu atorgament, seleccionarà a l'equip tècnic encarregat d'impartir les
activitats, de conformitat amb el que establix la disposició addicional segona de l'Ordenança
General de Subvencions, que hauran d'estar finalitzades a 30 de novembre de 2019.
SEGON. Financiació
La Diputació Provincial de València finançarà les activitats en matèria de prevenció de
drogodependències i altres trastorns addictius amb càrrec a l'aplicació 607.231.04.462.00.78 y
a entitats locals menors amb càrrec a l’aplicació 607.231.04.468.00.78 del Pressupost de Gastos
de la Corporació per a 2019, per un import màxim de 110.000 € y 1000€ respectivament.

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Bienestar Social de DIPUTACION

- Juan Carlos Santos Romero

25-mar-2019 16:32:04

2.- Diputada de Bienestar Social de DIPUTACION

- Mercedes Berenguer Llorens

02-abr-2019 10:20:25
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TERCER. Requisits i obligacions dels beneficiaris
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1. Podran sol·licitar aquestes activitats els ajuntaments de municipis de la província de València
el cens de població dels quals siga inferior a vint mil habitants, de conformitat amb el que
disposa el Reial Decret 1458/2018, de 14 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres
de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l'1 de gener de 2018. Queden
excloses d'esta convocatòria les mancomunitats.
2. Els ajuntaments sol·licitants hauran de reunir els requisits i complir amb les obligacions que,
amb caràcter general, s'estableixen en l'Ordenança General de Subvencions i en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions, i de forma específica:
a)

Comunicaran les dades de contacte del tècnic municipal encarregat de la gestió de les
activitats, que es coordinarà amb la Secció de Prevenció Comunitària del Servici de
Benestar Social d'aquesta Corporació per a la correcta planificació de les activitats
preventives

b)

Ompliran adequadament i remetran a l'equip tècnic els diferents instruments de planificació
i avaluació dissenyats.

c)

Compliran, en la planificació i execució de les activitats, amb els requisits de
desenrotllament explicitats per a cada una de les accions preventives oferides.

d)

Facilitaran, en el cas que el tècnic municipal responsable no poguera assistir, les dades de
la persona de contacte encarregada de la recepció del docent i disposició de l'equipament
necessari per a l'exercici de l'activitat.

QUART. Sol·licitud i documentació general
1. El termini de presentació de sol·licituds serà de 25 dies naturals comptats a partir de l'endemà
al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de
València.
2. La sol·licitud, degudament omplida en tots els seus apartats i firmada electrònicament per
qui ostente la representació legal de l'ajuntament, es presentarà exclusivament per mitjans
telemàtics, per a la qual cosa s'utilitzarà la seu electrònica de la Diputació Provincial de
València accedint al mòdul de tramitació disponible en la plataforma “Carpeta de
l'Ajuntament”, www. dival.es, vista Ajuntament, en la que estarà disponible el model de
sol·licitud (annex I)
3. Els ajuntaments interessats hauran de fer constar, inexcusablement, en l'imprés de sol·licitud,
el nom del tècnic municipal responsable de la gestió de les activitats, amb nombre de telèfon i
correu electrònic. Aquest imprés conté el compromís per part de l'ajuntament de disposar de la
infraestructura per a dur a terme l'activitat, aportant un local adequat, mobiliari, materials,
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mitjans audiovisuals i informàtics o qualssevol altres que siguen necessaris per a la impartició
dels tallers.
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4. El Programa d'Activitats Preventives 2019 s'estructura en tres Subprogrames independents.
Els sol·licitants hauran de tindre en compte les indicacions, els criteris tècnics i les diferents
estratègies d'intervenció que s'estableixen en cada un dels seus apartats. En aquest sentit, cridar
l'atenció sobre la incompatibilitat a l'hora d'efectuar les sol·licituds dels següents supòsits
preceptius:
•

No podran sol·licitar-se activitats que mesclen subprogrames. Si les activitats a realitzar
en el municipi estan previstes en el Subprograma de Prevenció Universal, no podran
sol·licitar-se junt amb les del Subprograma de Prevenció del mal ús o abús de les
tecnologies, ni tampoc amb el Subprograma de Prevenció Selectiva. Tant la
metodologia com els continguts específics d'aquestos tres blocs d'actuació, en matèria
de prevenció, aconsella la seua realització de forma independent.

•

El format de les activitats incloses en dos subprogrames, atenen a aspectes informatius,
formatius i relacionals en la comprensió dels continguts preventius. Com el seu nom
indica, els tallers relacionals només podran sol·licitar-se en relació a tallers informatius
o formatius i mai per separat.

•

Quan les sol·licituds siguen de prevenció amb adolescents i jóves, és important tindre
en compte, el nombre de grups als que es vol arribar. En aquestos casos el més
convenient és sol·licitar una sola activitat per a diversos grups.

•

El número i tipologia d'activitats sol·licitades pel municipi, no tindrà per què coincidir
amb el de la seua concessió, atés que hauran d'ajustar-se al pressupost disponible, els
criteris definits en el Programa i establits per aquesta Convocatòria.

5. Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades d'un informe tècnic justificatiu de l'oportunitat
i necessitat de realitzar les activitats preventives que se sol·liciten, indicant el nombre aproximat
de participants, en correlació amb la tipologia de cada activitat, així com els departaments
municipals implicats en les actuacions de prevenció i les associacions municipals
col·laboradores.
6. Si la sol·licitud formulada no reunira els requisits establits en la present convocatòria, es
requerirà a l'ajuntament interessat a través de la plataforma informàtica, el qual disposarà d'un
termini màxim i improrrogable de 10 dies per a esmenar la falta o acompanyar els documents
preceptius. Si no es contestara en aquest termini es tindrà a l'interessat per desistit de la seua
petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu l'article 21 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
7. El Servici de Benestar Social d'aquesta Corporació, a través de la Secció de Prevenció
Comunitària, podrà demanar del sol·licitant la modificació o millora voluntària dels termes
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d'aquella, respectant, en tot cas, al tractar-se d'un procediment de concurrència competitiva, els
principis d'objectivitat, igualtat i no discriminació.
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CINQUÈ. Ordenació, instrucció i resolució del procediment
A. Òrgans competents
1. L'ordenació i instrucció de l'expedient correspondrà al Servici de Benestar Social de la
Diputació Provincial de València, que realitzarà les actuacions previstes en l'article 18 de
l'Ordenança General de Subvencions.
2. L'adopció de l'acord resolutori de concessió o denegació de les activitats correspondrà a la
Junta de Govern de la Corporació.
B. Criteris de valoració de les sol·licituds
Per a la concessió de les activitats es tindran en compte els criteris objectius de valoració
següents:
1. Valoració de les necessitats socials. S'avaluarà la justificació de la necessitat i oportunitat de
desenrotllament de les activitats preventives sol· licitades en l'àmbit d'aplicació seleccionat,
d'acord amb el següent detall (fins a 50 punts):
a) Concreció de les activitats preventives sol·licitades basant-se en les necessitats detectades i
justificades, avaluant la seua adequació als criteris tècnics relacionals i etaris de selecció i
les estratègies d'intervenció establides en el Programa Provincial d'Activitats Preventives
2019 (fins a 10 punts).
b) Concreció de la població destinatària de les accions preventives, avaluant els següents punts
(fins a 40 punts):
• Quantificació i descripció de la població destinatària (fins a 10 punts).
• Cobertura poblacional prevista (fins a 10 punts).
• Adequació de les accions preventives sol·licitades a les característiques i especificitats
dels destinataris (fins a 10 punts).
• Mecanismes de coordinació, contacte i llits de participació amb la població diana (fins a
10 punts).
2. Existència d'infraestructures i equipaments necessaris i capaços per al desenvolupament
rotllament de les activitats sol·licitades, d'acord amb la planificació municipal en matèria de
prevenció del consum de drogues i altres trastorns addictius, avaluant els següents elements
(fins a 30 punts):
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a) Identificació del personal tècnic de referència posat a disposició per l'ajuntament per al
desenrotllament de les funcions encomanades dins del Programa Provincial d'Activitats
Preventives 2018 (fins a 10 punts).
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b) Existència de mitjans materials per a la difusió de les activitats sol·licitades (fins a 10 punts).
c) Identificació i nivell de coordinació amb altres xarxes públiques d'actuació complementàries
en la matèria, fonamentalment, sanitària, de servicis socials i educativa (fins a 10 punts).
3. Valoració objectiva de les activitats exercides en els municipis dels ajuntaments sol·licitants
en anteriors convocatòries, avaluant la continuïtat i realització efectiva de les accions
sol·licitades en els exercicis anteriors, d'acord amb el següent detall (fins a 30 punts):
a) Participació de l'ajuntament en les quatre últimes edicions del Programa Provincial
d'Activitats Preventives (fins a 10 punts)
b) Avaluació positiva de les activitats realitzades, prioritzant el grau d'execució i la cobertura
poblacional aconseguida en els dos últims exercicis (fins a 10 punts)
c) Continuïtat de les accions iniciades en l'exercici anterior, que hagueren sigut finançades per
Diputació Provincial de València (fins a 10 punts)
Per a superar l'avaluació tècnica serà necessari obtindre una valoració mínima de 55 punts sobre
un total de 110, havent d'aconseguir, en tot cas, en cada un dels apartats i subapartats descrits,
el 50% de la puntuació màxima establida.
No obstant això, no serà necessari fixar un orde de prelació en el cas que el crèdit consignat en
la convocatòria siga prou per a atendre totes les sol·licituds que reunisquen els requisits exigits.

C. Comissió de valoració
L'avaluació es realitzarà per una comissió de valoració que estarà presidida per la diputada
presidenta de l'Àrea de Benestar Social o persona en qui delegue. Formaran part de la mateixa
el cap del Servici de Benestar Social, el cap de Secció de Prevenció Comunitària i dos
professionals especialitzats designats a aquest efecte. Actuarà com a secretari un funcionari del
Servici de Benestar Social.

D. Proposta de resolució
1. L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de la comissió de valoració,
formularà, prèvia fiscalització de la Intervenció provincial, la proposta de resolució, la qual
tindrà el caràcter de definitiva al prescindir del tràmit d'audiència per no ser tinguts en compte
altres documents, fets, proves o al·legacions que els aportats pels interessats en el procediment.
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2. No s'exigirà als ajuntaments interessats que hagen sigut proposats com a beneficiaris en la
fase d'instrucció que comuniquen la seua acceptació.
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E. Resolució
1. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució serà de sis mesos a comptar de
l'endemà a la publicació d'esta convocatòria.
2. Transcorregut el termini abans mencionat sense que s'haguera publicat la resolució, les
entitats locals interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci
administratiu.
3. La resolució per la qual es concedisquen o deneguen les activitats es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província de València, de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
4. Contra la mencionada resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se per
l'Administració interessada recurs contenciós-administratiu davant dels jutjats del contenciósadministratiu de València, dins del termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la
seua publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 46.6 de la Llei reguladora de la
Jurisdicció Contenciós- Administrativa, de 13 de juliol de 1998, i sense perjuí que puga
exercitar-se qualsevol altre recurs que s'estime procedent. No obstant això, podrà la dita
Administració efectuar el requeriment previ previst en l'article 44 d'aquesta Llei, dins del
termini de dos mesos des de la publicació o coneixement de la resolució transcrita. El
requeriment s'entendrà rebutjat si dins del mes següent a la seua recepció no anara contestat per
la Diputació, obrint-se llavors el còmput del termini per a interposar el recurs contenciós.
5. L'alteració de les condicions estimades per a concedir l'ajuda podrà donar lloc a modificar la
concessió d´aquesta.
SISÈ. Compatibilitat amb altres ajudes i subvencions
L'ajuda que atorgue la Diputació Provincial de València no serà compatible amb la percepció
d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració
o entitat pública o privada.
SETÈ. Publicitat de l'ajuda
Els ajuntaments beneficiaris hauran de publicar en la pàgina web municipal la concessió de les
activitats per la Diputació Provincial de València i inseriran el seu logotip en tant que material
d'impremta editen relatiu a les mateixes, així com en totes les activitats de difusió que es
realitzen, remetent un exemplar de tot el material publicat.

FIRMADO
1.- Jefe de Servicio de Bienestar Social de DIPUTACION

- Juan Carlos Santos Romero

25-mar-2019 16:32:04

2.- Diputada de Bienestar Social de DIPUTACION

- Mercedes Berenguer Llorens

02-abr-2019 10:20:25

Documento

Identificadores

CONVOCATORIA DROGODEPENDENCIAS VALENCIANO
Código de verificación

Pagina 7 de 7

Otros datos

D6DAF915-3DB79018-7AAAC51A-EC95E6D

HUITÈ. Justificació i abonament de les activitats
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1. Els ajuntaments beneficiaris hauran de presentar, a través de la plataforma informàtica, la
justificació de la realització de les activitats en el termini màxim de 15 dies naturals des de la
impartició de l'última activitat concedida, que finalitzarà, en tot cas, el 30 de novembre de 2019,
havent de presentar, específicament, la documentació justificativa que es detalla a continuació:
a) Informe de Valoració de les activitats realitzades, que contemplarà si és el cas, informe
motivat de la renuncia, anul·lació o suspensió de l’activitat. (annex II)
b) Declaración responsable de no concurrència amb altres subvencions o ajudes per a la
mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o entitat pública o privada.
(annex III)
c) Document acreditatiu de la publicitat que s'haja donat a la subvenció concedida en els
termes indicats en l'ordinal setè d'aquesta convocatòria.
2. L'abonament de les activitats als professionals que les impartisquen s'efectuarà amb la
justificació prèvia de la seua realització pels ajuntaments beneficiaris, en els termes indicats en
l'apartat anterior.

NOVÉ. Acceptació de la convocatòria i les bases reguladores
La presentació de la sol·licitud suposa la plena acceptació de la convocatòria en tots els seus
termes, així com la de les seues bases reguladores. Per al no previst expressament en elles caldrà
ajustar-se al que disposa 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 seu Reglament de desplegament i les altres
disposicions administratives que siguen aplicables.
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