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EXPEDIENTE: 1090/2020 CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DIRECTA CREU ROJA
ESPANYOLA, COMITÉ LOCAL GANDIA“
ASUNTO:

CONCESSIÖ DE SUBVENCIÒ DIRECTA SBD-BEN-02/2020 “CREU
ROJA ESPANYOLA COMITÉ LOCAL GANDIA” EXERCICI 2020 EN
EJERCICI DE MESURES EXCEPCIONALS I URGENTS R.D.
463/2020

Atès el Decret de Alcaldia 2505/2020 de 15 de març en el que s’ adopten una sèrie
de mesures per a garantir el compliment del RD 463/2020, en el que es decreta el
Estat d’ Alarma per el Govern de Espanya, per a la gestió de la situació de crisis
sanitària ocasionada pel COVID-19 i atès el apartat setè de la part dispositiva del
decret de Alcaldia 2505/2020 on estableix la suspensió de les reunions de treball i
les sessions d'òrgans col·legiats municipals, excepte les estrictament necessàries
que hagen de celebrar-se en compliment d'obligacions imposades per autoritats
competents a l'efecte de l'estat d'alarma, i en tant es mantingui aquesta situació.
Atès el objecte de la associació que té per col·labora activament i de forma
coordinada con el departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Gandia amb la
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Atès el Real Decret 463/2020 , de 14 març, pel que es declara el Estat de Alarma per
a la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que ha estat publicada en el
Butlletí Oficial de l’Estat, numero 67, de 14 de març de 2020, on en la seua
Disposició final primera RD463/2020. Ratificació de les mesures adoptades per les
autoritats competents de les Administracions Públiques on en el seu punt 1,
determina “Queden ratificades totes les disposicions i mesures adoptades prèviament
per les autoritats competents de les comunitats autònomes i de les entitats locals en
ocasió del coronavirus COVID-19, que continuaran vigents i produiran els efectes
previstos en elles, sempre que resulten compatibles amb aquest reial decret”
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Atesa la conveniència de subvencionar les necessitats de la Institució CREU ROJA
ESPANYOLA COMITÉ LOCAL GANDIA per tal d’acomplir les seves finalitats i
projectes i que justifiquen l’atorgament d’una subvenció directa, a l’empara d’allò
previst a l’article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i 6.1.a de l’Ordenança Municipal de subvencions reguladora de la
concessió de subvencions, en els quals s’estableix que podran concedir-se de forma
directa les subvencions previstes nominativament el els pressupostos de les entitats
locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d’aquestes
subvencions.
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DECRET D’ ALCALDIA

finalitat d’aglutinar i rendibilitzar els recursos socials que s’ofereixen als col·lectius als
que s’adrecen fonamentalment en programes d’ajudes econòmiques d’emergència
així com l’acollida de famílies en situació de precarietat, i, davant la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19, el seua auxili resulta essencial per atendre les necessitats
dels col·lectius més vulnerables per enregistrar un major risc i que davant de les
mesures i recomanacions realitzades per les autoritats, veuen menyscabada la seua
mobilitat i d’ aquesta manera donar cobertura a les necessitats escaients de l ‘ Estat
d’ Alarma.
Atès que s’ha disposat la despesa de la quantitat acordada amb càrrec a la partida
82.23101.48900 amb crèdit inicial de 45.000,00 euros del pressupost de 2019,
pressupost a dia de avui en vigor, segons determina el article 169 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març.

RESOLC,
Primer- Aprovar la concessió d’un subvenció per import de 45.000,00 euros, a la
Institució Creu Roja Espanyola Comitè Local Gandia amb CIF Q-2866001G per tal
de dur a terme el finançament de les despeses derivades del Pla d’Emergència
Social amb subjecció a les següents clàusules:
I-

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ, IMPORT I FINANÇAMENT. Totes
dues parts convenen que la subvenció es destinarà a finançar
despeses derivades del Pla d’Emergència Social que compren:
- Prestacions i programes:
o Ajudes econòmiques d’emergència per a habitatges
o Gestió d’una vivenda de propietat municipal per a
cedir en estància d’acollida a famílies en situació de
precarietat (màxim de 2.000€)
o Projectes de promoció de l’èxit escolar de xiquets i
xiquetes amb dificultat social i altres programes
d’intervenció.
- Gestió del serveis ( costos indirectes): 2.475 €
- Contractació d’un tècnic a temps parcial (32 h./mes)
- Accions derivades directament del pla d’actuació ocasionat
per l’emergència social i sanitària del COVID-19
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Atès el article 124.4.h de la llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de Bases del Règim
Local, on determina que es competència de l ‘Alcalde adoptar les mesures
necessàries i adequades en casos d'extraordinària i urgent necessitat, donant
compte immediata al Ple.
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Atès a la Llei 5/2010, de 28 de maig, per la qual s'estableix l'aplicació al municipi de
Gandia del règim d'organització dels municipis de gran població sent-li d’ aplicabilitat
el títol X de la llei 7/1985, de 2 d’ abril, Reguladora de Bases del Règim Local
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Atès que aquesta institució manca de liquiditat per a fer front a les despeses
ordinàries i extraordinàries derivades de l ‘acompliment del seu objecte i que no pot
esperar els 15 dies naturals de durada de l ‘Estat d Alarma establert pel RD
463/2020.

El termini previst per a la realització de les activitats serà d'un any. La
subvenció, per import de 45.000,00 €, s'atorga a càrrec de l'aplicació
pressupostària 82.23101.48900.

b. Complir els objectius i les línies d'actuació assenyalats en la clàusula
1a.) Objecte de la subvenció i acreditar-ho mitjançant el corresponent
compte justificatiu, de la forma que es determinarà en la clàusula 6a.)
Termini i forma de justificació.
c. Comunicar a l'Ajuntament de Gandia, en el termini màxim d'un mes,
l'obtenció d'altres subvencions o ajudes finalistes que financen aquestes
mateixes activitats.
c.1 De conformitat amb el que disposa l'article 30 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre , General de Subvencions (LGS), quan les activitats
hagen sigut finançades, a més d'amb la subvenció, amb fons propis o
altres subvencions o recursos, s'haurà d'acreditar en la justificació
l'import, procedència i aplicació de tals fons a les activitats
subvencionades.
c.2 Pel que la memòria justificativa de la subvenció que la Corporació
concedeix contindrà tots els ingressos que l'entitat beneficiària haja rebut
per a finançar l'activitat subvencionada i totes les despeses ocasionades.
De manera que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal
quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos supere el cost total de l'activitat
subvencionada.
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a. No estar incursa en cap de les prohibicions per a obtenir la condició de
beneficiari de subvencions que estableix l'article 13 de la LGS i, en
particular, estar al corrent de les seues obligacions fiscals i les derivades
de la seguretat social.
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III-

CARÀCTER FINALISTA I COMPATIBILITAT AMB ALTRES
SUBVENCIONS. Atès el caràcter finalista de la subvenció, els fons
corresponents no podran aplicar-se a les despeses d'una naturalesa i
d'una finalitat diferent a les indicades. Aquesta subvenció serà
compatible amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedent d'altres ens públics o
privats, si bé en cap cas l'import dels fons rebuts podrà superar el cost
de l'activitat subvencionada, sense perjudici del que establisca la
normativa reguladora de les subvencions o ajudes referides.
OBLIGACIONS DE L'ENTITAT BENEFICIÀRIA: L'entitat ha de complir
totes les obligacions establides per l'Ajuntament de Gandia i aquelles
que, com a beneficiària d'aquesta subvenció, li són exigibles, de
conformitat amb el que estableix la LGS i les disposicions de
desenvolupament:
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II-

c.3 Tindre les dades actualitzades en el Registre Municipal
d'Associacions de l'Ajuntament de Gandia, segons l'article 156.7 de la
Carta de Participació Ciutadana.
c.4. Sotmetre les actuacions de comprovació i seguiment de l'activitat i de
control financer que puguen realitzar els diferents serveis de l'Ajuntament
de Gandia.
IV- ÒRGAN GESTOR: Té la condició d'òrgan gestor d'aquesta subvenció el
departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Gandia. És per això
que, qualsevol tràmit relacionat amb aquesta subvenció (seguiment,
justificació i comprovació) s'ha de complir a través d'aquest òrgan gestor.

6.b. Relació detallada de les despeses i les inversions derivades, de les
activitats (amb identificació dels crèdits, de les factures i del seu import,
data d'emissió i, en el seu cas, del pagament), acompanyada dels originals
o de còpies compulsades de les factures o documents equivalents
probatoris de la despesa.
6.c. En cas d'adquisició d'immobles, certificat de taxador independent.
6.d. En el supòsit d'execució d'obres de més de 30.000 euros i/o de
l'adquisició d'equipament o de prestació de serveis superiors a 12.000
euros, s'haurà d'acreditar la prèvia sol•licitud de tres ofertes (excepte el
que es preveu en l'article 31.3 de la LGS).
6.e. Detall d'altres ingressos o subvencions que hagen finançat l'activitat
subvencionada, amb indicació de l'import i de la procedència.
6.f. Si escau carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents
no aplicats i dels interessos que es deriven. S'admeten com a despeses
subvencionables els financers, d'assessoria, notarials, registrals i
específics de l'administració indispensables i directament relacionats amb
l'activitat subvencionada. També s'admeten els justificants de les despeses
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6.a. Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en
el present acord amb indicació de les activitats realitzades i els resultats
obtinguts.
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VI- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ: El termini per a justificar la
totalitat de la subvenció serà de tres mesos des de la finalització de
l'activitat subvencionada i s'estendrà com a màxim fins al 20 de novembre.
S'ha de presentar a l'òrgan gestor un compte justificatiu simplificat segons
el model normalitzat per l'Ajuntament que inclourà:
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V-TERMINIS DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ: El pagament d'aquesta
subvenció es realitzarà una vegada signat aquesta resoluciói. La liquidació
de la subvenció estarà supedita a la justificació de les activitats i de la
despesa i, a la prèvia acreditació d'estar al corrent de les seues obligacions
amb la seguretat social.

realitzades amb anterioritat a la data d'aquesta concessió, sempre que
siguen de l'actual exercici i referits a l'activitat subvencionada.
VII- REINTEGRAMENT: S'haurà de reintegrar la subvenció si es donen les
circumstàncies previstes en el Titule II de la LGS.

Segon- Autoritzar, disposar la despesa, reconèixer l ‘obligació i ordenar al pagament
de la quantitat acordada amb càrrec a la aplicació pressupostaria 82.23101.48900
amb crèdit inicial de 45.000,00 euros del pressupost municipal vigent (pressupost
2019 prorrogat 2020).
Tercer- Notificar aquesta resolució als beneficiaris de la subvenció traslladar aquest
decret d’ Alcaldia al departament gestor de la subvenció (Sanitat i Polítiques
Saludables) així com a Intervenció i Tresoreria Municipal, perquè formalitze
l’autorització del pagament d’aquesta subvenció.
Quart- Donar conter a la Junta de Govern Local i al Ple en la pròxima sessió.

L’ALCALDESSA

El TITULAR ACCTAL. DE L’ÒRGAN DE
SUPORT A LA JGCG

Diana Morant Ripoll

Francisco Rius Mestre
(decret núm.3174 de 28/05/2018)
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X- COMUNICACIONS: En la publicitat i les activitats que l'entitat puga
desenvolupar a través de qualsevol mitjà de comunicació social, en relació
a les activitats derivades de l'aplicació del present conveni, es farà constar
expressament, que aquestes es realitzen en col•laboració amb
l'Ajuntament de Gandia
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IXNATURALESA
SUBVENCIÓ,
LEGISLACIÓ
APLICABLE
I
JURISDICCIÓ COMPETENT: Aquest conveni té naturalesa jurídic
administrativa, de manera que serà la jurisdicció contenciós administrativa
la competent per a resoldre totes les qüestions que puguen suscitar-se
entre totes dues parts, de cara a la interpretació, el compliment, els efectes
i l'extinció d'aquesta. En tot el no previst en aquesta resolució s'ha d'aplicar
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 Reglament General
de la Llei General de subvencions, l'Ordenança General Reguladora de la
concessió de subvencions de l'Ajuntament de Gandia, les Bases
d'Execució del pressupost i la resta de la legislació de Règim Local
reguladora de subvencions públiques i de procediment administratiu.
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VIII- VIGÈNCIA DE LA SUBVÈNCIÓ I POSSIBILITAT DE PRÒRROGA:
Aquesta subvenció té vigència fins al 31 de desembre de l'any 2020.
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