AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA

Aquest document només és de caràcter informatiu, per tal d’ajudar a emplenar de la
manera més correcta possible la instància i la memòria d’activitats de les associacions
que vulguen rebre la concessió d’una subvenció de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera.

Respecte de l’ANNEX II. DECLARACIÓ ARTICLE 19.3 DE LA LGS:
Només s’emplenarà el requadre per al cas d’haver marcat la casella del SÍ, per haver
obtingut altres ajudes econòmiques.
No obstant haver rebut altres ajudes, l’import de les subvencions en cap cas podrà ser
d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos obtinguts, supere la despesa total de l’activitat subvencionada.
S’afirmarà aleshores que aquestes ajudes rebudes, juntament amb la subvenció
atorgada per l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, no supera la despesa total de l’activitat
subvencionada.

Pel que fa a l’ANNEX III. MEMÒRIA DETALLADA DE LES ACTIVITATS
SUBVENCIONADES
Als requadres de MODEL ACTIVITAT, s’haurà d’indicar, per a cadascuna de les
activitats realitzades per l’entitat durant l’exercici objecte de subvenció: el tipus d’activitat
especificant si es tracta de xarrades, conferències, cursos, tallers, seminaris formatius,
eixides, jornades de convivència, festes, competicions, curses o marxes, concerts, entre
d’altres.
Necessàriament es farà referència a la denominació de l’activitat, descripció i contingut
d’aquesta, nombre d’assistents i/o participants, lloc de realització, i la forma en què es
va fer front a la despesa de l’esmentada activitat. S’ha de detallar l’activitat sense ometre
cap mena d’informació que es puga considerar d’interés o rellevància per tal de justificar
la concessió de la subvenció per a la seua realització. S’utilitzaran tants models com
activitats s’hagen realitzat.
Pel que fa a RELACIÓ, AMB DILIGÈNCIA DE CERTIFICACIÓ, DE LES DESPESES
DE L’ACTIVITAT/S A LES QUE S’HA APLICAT LA SUBVENCIÓ, s’han d’indicar totes
les factures que s’aporten en original i copia, i sempre que estiguen relacionades amb
les activitats que son objecte de subvenció.
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Pel que fa a l’obligació de les persones jurídiques de relacionar-se telemàticament
amb l’administració, i atenent el que disposa l’article 14.2 a) de la Llei 39/2015, 1
d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques “Dret i
obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.
2- En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb
les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un
procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca
colꞏlegiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions
públiques en exercici de l’esmentada activitat professional. En tot cas, dintre d’aquest
colꞏlectiu s’entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representen un interessat que hi estiga obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’administració.
e) Els treballadors de les administracions públiques per als tràmits i les
actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d’empleat públic, en la
forma en què es determine reglamentàriament per cada administració.”
Per tant, les associacions d’acord amb el que estableix la llei, tenen l’obligació de
relacionar-se amb l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera per via telemàtica. En el cas de
disposar de signatura electrònica (i d’acord amb l’obligació que s’estableix) els
documents s’hauran de signar mitjançant aquesta via (signatura electrònica).
Es recorda que d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Constitució Espanyola, els
espanyols són iguals davant la llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per
alguna raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social. El fet de no executar una política inclusiva de tota
classe de persones dintre de l’organització i realització d’activitats de l’associació,
serà condicionant per a no autoritzar la subvenció, o obligar al reintegrament
d’aquesta.
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