CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES
ASSOCIACIONS JUVENILS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA. ANY 2018.

A

De conformitat amb el que disposa l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
Provincial de València, aprovada per acord plenari de la corporació de 28 de març de 2017, que
amb caràcter general tindran la consideració de Bases Generals, d’acord amb l’establit en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reial Decret 8887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, es procedeix a efectuar
la convocatòria següent:

1.- OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT
La present convocatòria té com a objecte regular la concessió d’ajudes econòmiques en règim de
concurrència competitiva, conforme al procediment previst en l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació Provincial de València, a les associacions juvenils de la província
de València per al finançament dels programes, executats en l’exercici 2018, referits a:









Projectes integrals de joventut, d’acord amb allò establit en el Pla Valencià de la Joventut.
Promoció d’ocupació dels joves.
Inserció social del jove.
Programes que fomenten la igualtat de gènere i d’oportunitats, com també la lluita contra
la violència de gènere.
Activitats d’animació juvenil (culturals i de temps lliure).
Programes d’animació i assessorament que faciliten la inserció social i professional dels
joves.
Edició de revistes de joventut.
Elaboració i/o edició d’estudis relacionats amb l’àmbit juvenil.

Queden expressament exclosos els tipus d’activitats següents:






Activitats amb ànim de lucre.
Activitats esportives.
Activitats acadèmiques, excepte la formació en temes de joventut.
Activitats que no s’adeqüen al Pla Valencià de la Joventut.
Activitats que, segons el parer de la Diputació, no tinguen un interés cultural i social clar.

La realització del programa d’activitats per al qual es concedisca la subvenció serà de
responsabilitat exclusiva de les associacions juvenils sol·licitants, com també estaran al seu càrrec
els mitjans humans i materials que calguen per al compliment de les obligacions.

2.- CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
L’import de les subvencions que es concedisquen a l’empara de la present convocatòria ascendeix
a 135.000,00 euros i es faran efectives a càrrec de l’aplicació 621.33700.48200 del Pressupost de
Despeses de la Diputació del 2018 i al crèdit aprovat a tal fi pel Ple de la corporació.

3.- REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ I FORMA D’ACREDITAR-LOS
Podran sol·licitar aquestes subvencions les associacions juvenils de la província de València
legalment constituïdes, com també els consells locals de Joventut que reunisquen els requisits
establits en l’article 6 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de
València, i que es troben inscrits degudament en el cens d’associacions juvenils de la Generalitat
Valenciana.
Serà indispensable per a optar a la subvenció haver justificat la concedida, si escau, l’any anterior.

4.- SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
La sol·licitud haurà d’acompanyar-se del contingut i la documentació mínima exigida en l’article
17 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, i, a més:




Descripció del projecte i el programa d’activitats que s’han de fer.
Pressupost detallat, tot indicant els ingressos i les despeses per conceptes.
Si no s’han aportat en l’exercici anterior o s’han modificat les dades, fotocòpia de la
targeta d’identificació fiscal del sol·licitant, fitxa de tercers conforme al model publicat
en la pàgina www.dival.es/juventud, i fotocòpia de la inscripció en el cens d’associacions
Juvenils, o còpia de la Resolució de l’Institut Valencià de la Joventut.

5.- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds serà de 25 dies naturals, comptats a partir de l’endemà de
la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).
La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran a través de la seu electrònica de la
Diputació de València, mitjançant el formulari de sol·licitud accessible en:
https://www.sede.dival.es/deportes, utilitzant certificat digital. Són admissibles els certificats que
estiguen inclosos en la plataforma @signa de validació de signatura electrònica de
l’Administració General de l’Estat. Per a la utilització de l’autenticació i la signatura en la seu
electrònica és necessari tindre instal·lat el programari Autofirma del Portal d’Administració
electrònica,
que
pot
ser
descarregat
gratuïtament
en
l’adreça:
http://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html.

6.- ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
La present convocatòria de subvenció serà instruïda pel Servei de Benestar Social i resolta per la
Junta de Govern de la Diputació, a proposta de la Comissió de Valoració, i actuarà com a
instructor el cap del servei, seguint el procediment previst en l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació Provincial de València.

7. COMISSIÓ DE VALORACIÓ
Es procedirà a la constitució d’una Comissió de Valoració, composta per la diputada de l’Àrea de
Joventut, Esports i Igualtat; el cap de Servei de Benestar Social, o la persona en qui delegue, i dos
tècnics de l’àrea.

8. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Els criteris de concessió de les ajudes són els següents:
1) Activitats formatives, divulgatives i d’animació juvenil (culturals i de temps lliure).
Xarrades, conferències, concerts i viatges. Puntuació màxima que s’ha d’atorgar: 2 punts.
2) Programes d’animació i assessorament que faciliten la inserció social i professional dels
joves: Desenvolupament de programes d’inserció social i d’ocupació laboral i treball: 3
punts.
3) Programes que enfortisquen els drets de les joves, augmenten les seues capacitats,
milloren el seu accés als recursos i a les oportunitats i reduïsquen la seua vulnerabilitat
davant la violència i els conflictes, i que fomenten la igualtat de gènere i lluiten contra la
violència de gènere: 2 punts.
4) Interés juvenil:
a. De caràcter general (que competeix al desenvolupament integral del jove, amb
activitats juvenils interessants i variades): 5 punts.
b. De caràcter particular (que contempla un desenvolupament pobre i una varietat
de les activitats dirigides als joves): fins a 1 punt.
El «valor del punt» s’obté dividint el 100% del pressupost d’aquesta convocatòria entre el total
de punts obtinguts per totes les sol·licituds d’aquella que hagen obtingut almenys 1 punt.

9.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DELS IMPORTS DE LA SUBVENCIÓ
Una vegada esgotat el termini i valorades les sol·licituds, les subvencions es concediran, conforme
corresponga segons la puntuació obtinguda, a aquelles associacions que complisquen els requisits
previstos i aconseguisquen la puntuació mínima.
En cap cas la subvenció no podrà excedir de la quantia sol·licitada o, en tot cas, l’establida en la
present convocatòria.
No obstant açò, es podrà prorratejar la consignació pressupostària prevista entre tots els que van
complir els requisits i aconseguisquen la puntuació mínima.
Les entitats subvencionades a través d’aquesta convocatòria no podran accedir a altres
subvencions de concurrència pública, convocades des de l’Àrea de Joventut, Esports i Igualtat de
la Diputació Provincial de València per al mateix exercici i la mateixa activitat.
La subvenció que atorgue la Diputació Provincial de València serà compatible amb la percepció
d’altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o
entitat pública o privada, excepte ajudes que s'hagen concedit de forma directa per dificultats en
la seua convocatòria pública, sempre que la suma de totes elles no supere el cost total del projecte.

10.- TERMINI DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis
mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de l’extracte de la present convocatòria
en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima als interessats per
a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de concessió de la subvenció.
A l’efecte de notificació als interessats, l’acord resolutori de les subvencions concedides i
denegades es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en la pàgina web de la Diputació
de València, www.dival.es/juventud.
No s’exigirà tràmit d’acceptació prèvia de la concessió de la subvenció.
Contra l’acord de resolució de la concessió, que és definitiu en via administrativa, podrà
interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant l’òrgan que el dicte, en el termini d’un
mes, comptador des de l’endemà de la publicació de l’acord resolutori, d’acord amb el que es
disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana,
en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publicació de l’acord resolutori, de
conformitat amb el que es disposa en l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i sense perjudici que puga exercitar-se qualsevol altre
recurs que s’estime procedent.

11.- MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
Qualsevol modificació del projecte subvencionat precisarà l’autorització prèvia i expressa de la
Diputació Provincial de València i podrà donar lloc a la modificació de la resolució.
Així mateix, podrà donar lloc a la modificació de la concessió de la subvenció l’alteració de les
condicions estimades per a concedir la subvenció i, si escau, la concurrència de subvencions o
ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats.

12.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
El termini per a la justificació de l’activitat subvencionada, que haurà de fer-se per la quantitat
concedida, finalitzarà el dia 15 d’octubre de 2018, i s’efectuarà a través del registre electrònic de
la Diputació de València, en la modalitat de compte justificatiu simplificat, segons el model
publicat en la pàgina www.dival.es/juventud, i contindrà els documents relacionats en l’article 28
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, amb les
especificacions següents:
1.
A la memòria del programa realitzat, que arreplegarà tota la informació des del seu inici,
desenvolupament i conclusió, s’adjuntarà la documentació gràfica on aparega el logotip de la
Diputació de València.
2.
En la relació classificada de les despeses i inversions, que s’incorporarà a la certificació
expedida pel secretari de l’entitat, amb el vistiplau del president, haurà d’indicar-se en cada cas
si l’IVA és deduïble o no deduïble.

Així mateix, en document a part, s’haurà d’especificar el finançament obtingut per l’associació
juvenil per a escometre l’activitat programada.

13.- DESPESES SUBVENCIONABLES
S’hi aplicarà el que disposa l’article 30 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
Provincial de València.
No obstant això, s’admetran com a despeses de l’activitat subvencionada:
•
•
•
•
•

Nòmina o rebut dels monitors juvenils i els tècnics del Centre d’Informació
Juvenil.
Despeses derivades de l’organització i execució d’un campament, desplaçament
i material d’oci i recreatiu.
Cartelleria i material divulgatiu.
Despeses ocasionades per la difusió cultural (exposicions, conferències, etc.).
10% de les despeses derivades de l’activitat ordinària (llum, telèfon, lloguer de
local, mobiliari i material de papereria).

No seran despeses justificatives:
•
•
•

Les despeses derivades d’esdeveniments gastronòmics.
Despeses derivades de productes farmacèutics.
Combustible i peatges.

14.- PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS
Els beneficiaris de les subvencions estan obligats a fer constar en tota la informació, documentació
i publicitat de l’activitat mateixa, que està subvencionada per la Diputació de València, mitjançant
la incorporació del logotip institucional d’aquesta (publicat en la pàgina www.dival.es/juventud)
en un lloc ben visible i en qualssevol altres mitjans.

15. ASSESSORAMENT TÈCNIC I INFORMACIÓ
La Diputació Provincial de València, a través dels seus serveis tècnics de joventut, assessorarà
les entitats beneficiàries en la selecció i programació de les activitats que han de a sol·licitar, a
l’empara de la present convocatòria.

16. RÈGIM JURÍDIC
Per a allò no previst expressament en la present convocatòria, aquesta es regirà pel que es disposa
en l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, en les Bases
d’Execució del Pressupost de la Diputació Provincial de València per al 2018, i en allò establit
en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament de
desenvolupament.

