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CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS,
ENTITATS LOCALS MENORS, MANCOMUNITATS I ORGANISMES AUTÒNOMS
LOCALS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA, PER A DUR A TERME ACTIVITATS
DE PROGRAMES MUNICIPALS DE JOVENTUT. ANY 2019.
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
a tots els efectes tindran la consideració de Bases Generals, d'acord amb el que establix 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, s'efectua la convocatòria
següent:
1.- OBJECTE, CONDICIONS I FINALITAT:
La present convocatòria te 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 ajuntaments, entitats locals,
mancomunitats i organismes autònoms locals de la província de València per al finançament de
programes, executats en l'exercici 2019, referits als següents activitats, relacionades amb el que
estableix el Pla Valencià de la Joventut, en matèria de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Promoció de l'associacionisme juvenil.
Informació juvenil i centres d'Informació juvenil municipal.
Ocupació laboral.
Cursos de formació amb destinació a associacions juvenils.
Promoció del turisme juvenil i animadors juvenils.
Col·laboració amb els Consells locals de la Joventut.
Promoció de la igualtat, diversitat de gènere i lluita contra la violència de gènere.

La realització del programa d'activitats per a què fóra concedida la subva véncer serà d'exclusiva
responsabilitat de l'entitat local, estant a càrrec seu els mitjans humans i materials que fan falta.
2.- CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVA VÉNCER:
l'import dels subvencions que és concedisquen a l'empara de la present convocatòria ascendeix a
520.000,00€, i és faran efectives a càrrec de les aplicacions 621.33700.46200, 621.33700.46800,
621.33700.46300, i 621.33700.46201 del Pressupost de Gastos de la Diputació de València de
2019 i al crèdit aprovat amb aquest fi per la Corporació, amb el desglossament següent:
APLICACIÓ

IMPORT
414.000 €

621.33700.46200 (Ajuntaments)

6.000 €

621.33700.46800 (Entitats Locals Menors)
621.33700.46300 (Mancomunitats)

50.000 €

621.33700.46201 (Organismes Autònoms Locals)

50.000 €
Suma ………….

520.000 €

d'acord amb el que disposa l'article 58 del Reglament de la Llei General de Subvencions, la
distribució de la quantia total màxima de la present convocatòria entre els distintes aplicacions
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pressupostàries tindrà caràcter estimatiu, per la qual cosa prèviament a la resolució de la
convocatòria, és publicarà la distribució definitiva.
3.- BENEFICIARIS. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVA VÉNCER I FORMA
d'ACREDITAR-LOS:
Podran sol·licitar aquestes subvencions els ajuntaments, els entitats locals menors, els
mancomunitats i els organismes autònoms locals de la província de València que reunisquen els
requisits establits en l'article 6 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial
de València, és troben degudament inscrits en el Registre Oficial corresponent segons la seua
naturalesa i acrediten tal circumstància, comptant entre els seues competències amb els pròpies
dels serveis de joventut.
En el cas de les mancomunitats serà requisit indispensable que compten, entre les competències
mancomunades, amb les pròpies dels serveis de joventut, amb indicació d'aquells ajuntaments
que hagen delegat la dita competència en la Mancomunitat, els quals no podran accedir a ser
subvencionats per la mateixa activitat sol·licitada per la mancomunitat.
Serà indispensable per a optar a la subvenció, a més, haver justificat la concedida, si és el cas,
l'any anterior.
No podran tindre la condició de beneficiari les persones o entitats en els que concórrega alguna
de les circumstàncies previstes en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
La concurrència al procés de concessió de la subvenció implicarà la manifestació tàcita de
consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seua publicació als
efectes de notificacions en els termes que preveu l'Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de València i en la resta de normativa de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
4.- SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ:
La sol·licitud haurà d'acompanyar-se del contingut i documentació mínima exigida en l'article 17
de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València, i a més:
a.
b.
c.
d.

Declaració responsable acreditativa de no trobar-se incurs en cap de les circumstàncies
previstes en l'article 13.2 de la Llei General de Subvencions.
Descripció del projecte i programa d'activitats a realitzar.
Pressupost detallat, indicant ingressos i gastos per conceptes.
Si no s'han aportat en l'exercici anterior, o s'han modificat les dades:
- Tarjeta d'identificació fiscal de l'entitat.
- Ficha de tercers d'acord amb el model disponible en la seu electrònica i publicat en
www.dival.es/joventut.

e.

Estatuts de la mancomunitat, en els que figure, entre les competències mancomunades, les
pròpies dels serveis de joventut i aquells ajuntaments que hagen delegat la dita competència
en la mancomunitat.

f.

En relació als certificats acreditatius d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà
l'autorització del sol·licitant perquè la Diputació obtinga de forma directa els certificats. No

PMJ
2019

obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment, havent d'aportar
llavors les certificacions.
En tot cas, l'òrgan gestor de la present convocatòria sol·licitarà a la Intervenció General de la
Diputació de València certificat acreditatiu de què l'entitat sol·licitant es troba al corrent de
pagament de qualsevol dret reconegut a favor de la Diputació. En cas de resultar negatiu, es
requerirà a l'entitat sol·licitant perquè, en el terme de deu dies ho esmene, amb l'advertència que,
en cas contrari, se li tindrà per desistida la seua petició, prèvia resolució emesa a este efecte.
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 documentació requerida es presentarà a través de la seu electrònica de la Diputació
de València, utilitzant certificat digital. Són admissibles els certificats que estiguen inclosos en la
plataforma @firma de validació de firma electrònica de l’Administració General de l’Estat. Per a
la utilització de l'autenticació i firma en la Seu electrònica és necessari tindre instal·lat el software
Autofirma del Portal d'Administració electrònica, que pot ser descarregat gratuïtament en la
direcció: http://firmaelectronica.gov.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, resolent-se per
la Junta de Govern de la Diputació, a proposta de la Comissió de Valoració, actuant 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 persona en qui delegue i dos
tècnics de l'Àrea.
8.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
El criteri per a la concessió de les subvencions serà el Nombre d'habitants del municipi, d'acord
amb la següent escala de població:


Ajuntaments i entitats locals menors:
Menys de 5.000 habitants, 4 punts
Entre 5.001 i 25.000 habitants, 7 punts
Més de 25.001 habitants, 10 punts



Mancomunitats:
Menys de 10.000 habitants, 4 punts
Entre 10.001 i 90.000 habitants, 7 punts
Més de 90.001 habitants, 10 punts
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Organismes autònoms locals:
Menys de 5.000 habitants, 4 punts
Entre 5.001 i 25.000 habitants, 7 punts
Més de 25.001 habitants, 10 punts

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 de la mateixa.
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 aquells sol·licitants que complisquen els requisits
previstos sense que, en cap cas, la subvenció podrà excedir la quantia sol·licitada o, en tot cas,
l'establida en la present convocatòria.
No obstant això, es podrà prorratejar la consignació pressupostària prevista entre tots els que
compliren els requisits.
Les entitats subvencionades a través d'aquesta convocatòria no podran accedir a altres
subvencions de pública concurrència, 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 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.
Als efectes 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 recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la publicació de l'acord resolutori, de conformitat amb allò que disposa
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i
sense perjuí que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s'estime procedent.
Podrà efectuar-se el requeriment previ previst en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
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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 és el cas, 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 de
la subvenció concedida, finalitzarà el dia 15 d'octubre de 2019, i la mateixa s'efectuarà a través
del registre electrònic de la Diputació de València, en la modalitat de compte justificatiu
simplificada, d'acord amb el model publicat en la web www.dival.es/juventud, contenint 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 de la programació realitzada, que arreplegarà tota la informació des del seu inici,
desenrotllament i conclusió, s'adjuntarà còpia de la titulació del personal tècnic a càrrec de les
activitats i la documentació on aparega el patrocini de la Diputació de València.
2) En la relació classificada dels gastos, que s'incorporarà a la certificació de l'Interventor de
l'entitat, haurà d'indicar-se en cada cas si l'IVA és deduïble o no deduïble, així com que les factures
que es relacionen han sigut aprovades, que està reconeguda l'obligació per l'entitat, que no seran
presentades per a altres subvencions, i que els gastos relacionats corresponen a l'activitat
subvencionada per la Diputació.
Així mateix, en document a part, haurà d'especificar-se el finançament obtinguda pel beneficiari
per a escometre l'activitat programada.
13. GASTOS SUBVENCIONABLES:
Caldrà ajustar-se al que disposa l'article 30 de l'Ordenança General de Subvencions de la
Diputació Provincial de València.
No obstant això, s'admetran com a gastos de l'activitat subvencionada:




Honoraris de monitors juvenils i tècnics de CIJ.
Cartelleria i material divulgatiu on conste la col·laboració de la Diputació de València.
Gastos derivats de l'organització i execució de campaments juvenils: desplaçament i
material oci-recreatiu.

No seran gastos justificatius:




Els derivats de l'activitat ordinària: llum, telèfon, lloguer de local, mobiliari, material de
papereria, així com material informàtic.
Els derivats de celebracions gastronòmiques.
Combustible i peatges.
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14.- PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS:
Els beneficiaris de les subvencions queden obligats a fer constar en tota informació, documentació
i publicitat pròpia de l'activitat, que la mateixa està subvencionada per la Diputació de València,
mitjançant la incorporació del seu logotip institucional (publicat en la pàgina
www.dival.es/juventud) en lloc ben visible i qualssevol altres mitjans.
15.- ASSESSORAMENT TÈCNIC I INFORMACIÓ:
La Diputació Provincial de València, a través dels seus serveis tècnics de joventut, assessorarà a
les entitats beneficiàries en la selecció i programació de les activitats a sol·licitar, a l'empara de
la present convocatòria.
16. RÈGIM JURÍDIC:
Per al no previst expressament en la present convocatòria, la mateixa es regirà pel que disposa
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 a 2019, i al que establix la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu Reglament de desplegament.

