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Conselleria de Justicia, Administración Pública,
Reformas Democráticas y Libertades Públicas

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2016, de la Conselleria
de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es concedeixen i
es dóna publicitat a les subvencions per a la realització
de projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la
memòria històrica, a fi de la promoció de la convivència
democràtica, desenvolupades per ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana. [2016/8295]

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2016, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se conceden y
se da publicidad a las subvenciones para la realización de
proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la
memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, desarrolladas por ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana. [2016/8295]

Mitjançant Ordre 21/2016, de 19 de juliol, de la Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques (DOCV 7837, 26.07.2016), es van establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a projectes i iniciatives
en matèria de recuperació de la memòria històrica que afavorisquen la
convivència democràtica, i a projectes i iniciatives que promoguen el
desenvolupament de drets i llibertats fonamentals.
En l’ordre esmentada es regulen tres línies d’ajudes, corresponent
l’assenyalada com a línia 2 a ajudes destinades a subvencionar, en el
marc del que disposa la legislació sectorial vigent, projectes i iniciatives
en matèria de recuperació de la memòria històrica, a fi de la promoció
de la convivència democràtica, desenvolupades per ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana.
Mitjançant la Resolució de 5 d’agost de 2016, de la Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques, per la qual es convoquen, per a l’any 2016, subvencions per
a la realització de projectes i iniciatives en matèria de recuperació de
la memòria històrica, a fi de la promoció de la convivència democràtica, desenvolupades per ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat
Valenciana (DOCV 7851, 16.08.2016).
Vistes les sol·licituds presentades a l’empara de l’esmentada resolució, i vist que la Comissió de valoració, en la seua reunió de data 13
d’octubre de 2016, ha aprovat l’informe en què es concreta el resultat
de l’avaluació de les sol·licituds d’acord amb l’article 164.f de la Llei
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector
Públic Instrumental i de Subvencions.
Vist l’informe de l’òrgan instructor de data 18 d’octubre de 2016,
pel qual s’informa que les entitats beneficiàries de les referides subvencions compleixen tots els requisits per a accedir a les ajudes establides
en la convocatòria.
Per tot això, en compliment d’allò que s’ha preceptuat en els articles
6 i 9 de l’esmentada Orde 21/2016, de 19 de juliol, així com en el resolc
huitè de la Resolució de 5 d’agost de 2016, i de conformitat amb el que
preveu el Decret 154/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual
s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia,
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques,
i en l’article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, resolc:

Mediante Orden 21/2016, de 19 de julio, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas (DOCV 7837, 26.07.2016), se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica que favorezcan
la convivencia democrática, y a proyectos e iniciativas que promuevan
el desarrollo de derechos y libertades fundamentales.
En dicha orden se regulan tres líneas de ayudas, correspondiendo la
señalada como línea 2 a ayudas destinadas a subvencionar, en el marco
de lo dispuesto en la legislación sectorial vigente, proyectos e iniciativas
en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, desarrolladas por ayuntamientos y
mancomunidades de la Comunitat Valenciana.
Mediante la Resolución de 5 de agosto de 2016, de la Conselleria de
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, por la que se convocan, para el año 2016, subvenciones para
la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la
memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, desarrolladas por ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat
Valenciana (DOCV 7851, 16.08.2016).
Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la citada resolución,
y visto que la Comisión de valoración, en su reunión de fecha 13 de
octubre de 2016, ha aprobado el informe en el que se concreta el resultado de la evaluación de las solicitudes de acuerdo con el artículo 164.f de
la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública,
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.
Visto el informe del órgano instructor de fecha 18 de octubre de
2016, por el cual se informa que las entidades beneficiarias de las referidas subvenciones cumplen todos los requisitos para acceder a las ayudas
establecidas en la convocatoria.
Por todo ello, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 6
y 9 de la citada orden 21/2016, de 19 de julio, así como en el resuelvo
octavo de la Resolución de 5 de agosto de 2016, y de conformidad con
lo previsto en el Decreto 154/2015, de 18 de septiembre, del Consell,
por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas
y Libertades Públicas, y en el artículo 160.4 de la Ley 1/2015, de 6 de
febrero, resuelvo:

Primer
Concedir una subvenció als projectes dels ajuntaments i mancomunitats que se citen en l’annex I de la present resolució per un import global de 79.128,24 € (setanta-nou mil cent vint-i-vuit euros i vint-i-quatre
cèntims), amb càrrec al capítol IV, línia de subvenció S7922000 del
programa 07.02.02.112.70, de la Direcció General de Reformes Democràtiques, del pressupost de la Generalitat per a 2016.
En el citat annex es detalla l’import assignat a cada un dels projectes
dels ajuntaments i mancomunitats que han superat els 10 punts, atenent
a l’ordre de puntuació i fins a l’esgotament dels fons establits en la
convocatòria.

Primero
Conceder una subvención a los proyectos de los ayuntamientos y
mancomunidades que se citan en el anexo I de la presente resolución
por un importe global de 79.128,24 € (setenta y nueve mil ciento veintiocho euros y veinticuatro céntimos), con cargo al capítulo IV, línea de
subvención S7922000 del programa 07.02.02.112.70, de la Dirección
General de Reformas Democráticas, del presupuesto de la Generalitat
para 2016.
En el citado anexo se detalla el importe asignado a cada uno de los
proyectos de los ayuntamientos y mancomunidades que han superado
los 10 puntos, atendiendo al orden de puntuación y hasta el agotamiento
de los fondos establecidos en la convocatoria.

Segon
1. En l’annex II es relacionen aquells ajuntaments els projectes dels
quals han superat els 10 punts i que no han obtingut subvenció per
haver-se esgotat els fons establits en la convocatòria.
2. Quan es produïsca la renúncia d’algun dels beneficiaris a la
subvenció, el crèdit pressupostari no aplicat podrà concedir-se sense
necessitat de nova convocatòria a l’entitat sol·licitant següent per ordre

Segundo
1. En el anexo II se relacionan aquellos ayuntamientos cuyos proyectos han superado los 10 puntos y que no han obtenido subvención
por haberse agotado los fondos establecidos en la convocatoria.
2. Cuando se produzca la renuncia de alguno de los beneficiarios a
la subvención, el crédito presupuestario no aplicado podrá concederse
sin necesidad de nueva convocatoria a la entidad solicitante siguiente
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de puntuació. En el cas d’aquelles sol·licituds que hagen obtingut una
mateixa puntuació, es tindrà en compte el criteri d’orde de registre d’entrada, sent primer aquella sol·licitud presentada en data més recent, en
relació a què ha tingut entrada en una data posterior. En cas d’empat en
el criteri anterior, es tindrà en compte la data d’entrada en el registre de
la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. Si encara persistira l’empat, es tindrà en
compte el número de registre d’entrada.

por orden de puntuación. En el caso de aquellas solicitudes que hayan
obtenido una misma puntuación, se tendrá en cuenta el criterio de orden
de registro de entrada, siendo primero aquella solicitud presentada en
fecha más reciente, en relación a la que ha tenido entrada en una fecha
posterior. En caso de empate en el criterio anterior, se tendrá en cuenta
la fecha de entrada en el registro de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas. Si
aún persistiera el empate, se tendrá en cuenta el número de registro de
entrada.

Tercer
Excloure de la convocatòria als ajuntaments que es relacionen
en l’annex III per pertànyer a una mancomunitat (Mancomunitat de
l’Alt Palància) que ha presentat sol·licitud (resolc tercer, apartat 2 de
la convocatòria) i als ajuntaments que es relacionen en l’annex IV, per
renúncia o desistiment, per la qual cosa les sol·licituds no han pogut
ser valorades.

Tercero
Excluir de la convocatoria a los ayuntamientos que se relacionan en
el anexo III por pertenecer a una mancomunidad (Mancomunidad del
Alto Palancia) que ha presentado solicitud (resuelvo tercero, apartado
2 de la convocatoria) y a los ayuntamientos que se relacionan en el
anexo IV, por renuncia o desistimiento, por lo que las solicitudes no han
podido ser valoradas.

Quart
1. La justificació de les subvencions per part dels ajuntaments i
mancomunitats beneficiaris es realitzarà d’acord amb el que estableix
l’article 14 de les bases reguladores, i d’acord amb el model normalitzat
que acompanya a la present resolució.
2. La justificació anirà dirigida a la Direcció General de Reformes
Democràtiques, el domicili de la qual està ubicat en la ciutat administrativa 9 d’Octubre, carrer Castán Tobeñas núm. 77, CP 46018 (Torre 4
planta 4), de la ciutat de València, als efectes de poder alliberar-se les
quantitats corresponents. També podrà presentar-se en els llocs previstos en la legislació de procediment administratiu comú. Els justificants
hauran de correspondre’s amb la quantitat concedida en la resolució de
subvenció.
3. Es reduirà proporcionalment la subvenció en cas que la justificació de les despeses realitzades no abaste la quantia atorgada així com
quan havent-se subvencionat una part del cost total de l’activitat, no es
justifique l’import total de la despesa que suposa l’exercici de l’activitat. La presentació extemporània de la justificació donarà lloc a la incoació d’un procediment per a deixar sense efecte l’acte de concessió de
la subvenció. En tot cas es garantirà el dret de l’audiència a l’interessat.

Cuarto
1. La justificación de las subvenciones por parte de los ayuntamientos y mancomunidades beneficiarios se realizará conforme a lo establecido en el artículo 14 de las bases reguladoras, y de acuerdo con el
modelo normalizado que acompaña a la presente resolución.
2. La justificación irá dirigida a la Dirección General de Reformas
Democráticas, cuyo domicilio está ubicado en la ciudad administrativa
9 d’Octubre, calle Castán Tobeñas, núm. 77, CP 46018 (Torre 4, planta
4), de la ciudad de Valencia, a efectos de poder librarse las cantidades
correspondientes. También podrá presentarse en los lugares previstos en
la legislación de procedimiento administrativo común. Los justificantes
deberán corresponderse con la cantidad concedida en la resolución de
subvención.
3. Se reducirá proporcionalmente la subvención en el caso de que
la justificación de los gastos realizados no alcance la cuantía otorgada
así como cuando habiéndose subvencionado una parte del coste total
de la actividad, no se justifique el importe total del gasto que supone el
desarrollo de la actividad. La presentación extemporánea de la justificación dará lugar a la incoación de un procedimiento para dejar sin efecto
el acto de concesión de la subvención. En todo caso se garantizará el
derecho de la audiencia al interesado.

Cinquè
1. El pagament de les subvencions es realitzarà en pagament únic,
després de la justificació de la despesa realitzada, mitjançant la transferència bancària al compte designat per la entitat beneficiària en la seua
sol·licitud.
2. El termini màxim per a la presentació de la justificació de la
subvenció finalitzarà el 14 de novembre de 2016.

Quinto
1. El pago de las subvenciones se realizará en pago único, tras la
justificación del gasto realizado, mediante la transferencia bancaria a la
cuenta designada por la entidad beneficiaria en su solicitud.

Sisè
Les entitats beneficiàries quedaran sotmeses a les actuacions de
control i supervisió contingudes en l’article 13 de les bases reguladores.

Sexto
Las entidades beneficiarias quedarán sometidas a las actuaciones
de control y supervisión contenidas en el artículo 13 de las bases reguladoras.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, pot
interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan
que l’’ha dictada, en el termini d’’un mes comptador des de l’’endemà
de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 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 conformitat amb el que disposa la legislació reguladora
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i la legislació de procediment administratiu comú, sense perjuí que puguen interposar qualsevol
altre que hi estimen pertinent.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la
legislación reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, y
la legislación de procedimiento administrativo común, sin perjuicio de
que puedan interponer cualquier otro que estimen pertinente.

València, 19 d’octubre de 2016.– La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques:
Gabriela Bravo Sanestanislao.

Valencia, 19 de octubre de 2016.– La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas:
Gabriela Bravo Sanestanislao.

2. El plazo máximo para la presentación de la justificación de la
subvención finalizará el 14 de noviembre de 2016.
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ANNEX I / ANEXO I
Ajuntaments/mancomunitats beneficiaris /
Ayuntamientos/mancomunidades beneficiarios

Ajuntament/ Mancomunitat
Ayuntamiento/Mancomunidad

CIF

Projecte/Proyecto

Puntuació/
Puntuación

Quantitat sol·licitada/
Cantidad solicitada

Quantitat atorgada/
Cantidad otorgada

Benlloch

P1202900E

Conferència: Batalla de Llevant
Documental Línia XYZ

25

3.000,00 €

2.550,00 €

Riba-roja de Túria

P4621600H

II Jornades de Patrimoni Bèl·lic: La línia Puigels Carasols.

23

5.550,00 €

4.717,50 €

Vila-real

P1213500J

Memorial democràtic de Vila-real: «80 anys de
la Guerra Civil en la Vila».

23

19.302,00 €

15.000,00 €

Segorbe

P1210400F

Substitució làpida.
Segon Congrés de Patrimoni de la Batalla de
Llevant
Reedició Llibre «La Guerra Civil en el Alto
Palancia».

22

7.500,00 €

6.375,00 €

Vistabella del Maestrat

P1213900B

Jornades de Memòria Històrica de Vistabella

22

7.270,00 €

1.275,00 €

Mancomunitat Alt Palància

P1200010E

Producció audiovisual: Recuperació de la
memòria històrica en l’Alt Palància

21

10.000,00 €

8.500,00 €

Alcublas

P4601800H

Accions de difusió dels enclavaments rellevants relacionats amb la memòria històrica
d’Alcublas

20

6.6695,97 €

5.194,91 €

Orihuela

P0309900I

V Edició «Murals de San Isidro 2016»

20

14.618,43 €

11.303,66 €

Monóvar

P0308900J

Senyalització de la fossa comuna del cementeri
municipal de Monòver

20

128,26 €

109,02 €

Gandia

P4613300E

Projectee de Recuperació dels refugis de la
Guerra Civil Espanyola. «Als subterranis del
mercat municipal de Gandia»

20

14.999,16 €

12.749,15 €

Vilavella

P1213600H

«La Vilavella. Camins de la Memòria»

20

14.850,28 €

3.959,00 €

P1208000H

Llibre: «Morella,1931-1940. Memòria Històrica fotogràfica»

20

8.700,00 €

7.395.00 €

112.614,40 €

79.128,24 €

Morella
Total subvenció/
Total subvención

ANNEX II / ANEXO II
Projectes aprovats que no obtenen subvenció per esgotament dels fons establits en la convocatòria /
Proyectos aprobados que no obtienen subvención por agotamiento de los fondos establecidos en la convocatoria
Ajuntament/Mancomunitat
Ayuntamiento/Mancomunidad

Projecte/Proyecto

Pego

Actuacions en matèria de memòria històrica

19

Quart de Poblet

Actuacions en matèria de memòria històrica 2016

19

Manises

Jornades de recuperació de la memòria històrica

18

Betxí

Llibre: «La Segona República a Betxí»

18

Silla

Primeres Jornades de Recuperació de la Memòria

18

Burjassot

Jornades de memòria històrica

18

Ontinyent

I Setmana de la Memòria Democràtica d’Ontinyent

18

Godelleta

Llibre i activitats de difusió

17

Atzeneta del Maestrat

El mapa de la memòria

17

Chelva

Recuperació i posada en valor de la memòria

16

Barxeta

Memòria viva de Barxeta

15

Quartell

Llibre

15

Godella

Jornades Doctor Joan B. Peset Aleixandre

15

Almenara

Exposició Mauthausen i Acte José Sáez Melchor

15

Llíria

Llíria en la memòria de les seues gents

15

Paiporta

Projecte de memòria

15

Pobla Llarga, la

Record i memòria dels poblatans víctimes del règim

15

Puntuació/Puntuación
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Vallada

Danys i fam

15

Andilla

Redacció i publicació de llibre

15

Elx

Centre d’Estudis Miguel Hernández

15

Artana

Muntanyes de la guerra

15

Xàbia

Programa de recuperació de la memòria històrica

15

Aín

Memòria històrica

15

Pinós, el

Edició llibre i exposició temporal

15

Gilet

Projecte de recuperació del legat de la guerra

15

Vall d’Uixó

Projectes de recuperació de la memòria històrica

15

Castelló de la Plana

Projecte d’activitats sobre la memòria històrica

15

Elda

Projecte de sensibilització i divulgació

15

Albalat dels Tarongers

Jornades per a la memòria històrica

15

Pilar de la Horadada

Els cupons de la fam

14

Villar del Arzobispo

Monòlit en record de la memòria històrica

14

Alzira

Recuperació i musealització de l’antic llavador

14

Sagunt

Làpida commemorativa

14

Aldaia

Activitats al voltant de la memòria històrica

13

Villena

Jornadrs de sensibilització sobre memòria històrica

13

Sedaví

Premis Octavià

12

Montcada

Creació arxiu Web

11

Banyeres de Mariola

Realització d’un audiovisual

11

Sot de Chera

Recuperació de la cultura popular de Sot de Chera

10

ANNEX III / ANEXO III
Ajuntaments exclosos per pertànyer a una mancomunitat (Alt Palancia) que ha presentat sol·licitud /
Ayuntamientos excluidos por pertenecer a una mancomunidad (Alto Palancia) que ha presentado solicitud
Ajuntament/Ayuntamiento

Projecte/Proyecto

Puntuació/Puntuación

El Toro

Adequació antigues trinxeres

–

Altura

–

–

ANNEX IV / ANEXO IV
Ajuntaments desistits / Ayuntamientos desistidos
Ajuntament/Ayuntamiento

Projecte/Proyecto

Puntuació/Puntuación

Albuixech

–

–

Torrevieja

–

–

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

CERTIFICA

INDIQUEU NÚM. D'EXPEDIENT / INDICAR Nº DE EXPEDIENTE

COM A / COMO

CONCEPTE DE DESPESA
CONCEPTO DE GASTO

NÚM. DE FACTURA
DATA EMISSIÓ
(O ALTRE DOCUMENT)
Nº DE FACTURA
FECHA EMISIÓN
(U OTRO DOCUMENTO)
DATA PAGAMENT
FECHA PAGO

DIRECCIÓ GENERAL DE REFORMES DEMOCRÀTIQUES
DIRECCIÓN GENERAL DE REFORMAS DEMOCRÁTICAS

NOTA: Aquesta relació de despeses haurà d'acompanyar-se d'una memòria
justificativa de les activitats realitzades i resultats obtinguts, signada per
la persona representant de l'entitat, així com de la resta de documents
previstos en el punt quart de la convocatòria.
NOTA: Esta relación de gastos deberá acompañarse de una memoria
justificativa de las actividades realizadas y resultados obtenidos, firmada
por la persona representante de la entidad, así como del resto de
documentos previstos en el punto cuarto de la convocatoria.

I, perquè així conste on corresponga, expedix el present certificat, en
Y, para que conste donde proceda, expide el presente certificado, en

Firma:

El/La representant de l'entitat
El/La representante de la entidad

Les desviacions esdevingudes en relació amb el pressupostat en el document de desglossament de despeses són:
Las desviaciones acaecidas en relación con lo presupuestado en el documento de desglose de gastos son:

ACTUACIÓ / ACTUACIÓN

,

d

de

IMPORT FACTURA
IMPORT FACTURA
IMPORT PRESSUPOSTAT
(IVA inclòs)
(IVA exclòs)
(IVA inclòs)
IMPORTE FACTURA IMPORTE FACTURA IMPORTE PRESUPUESTADO
(IVA incluido)
(IVA excluido)
(IVA incluido)

Firma:
08/08/16

El/La secretari/a o secretari/a - interventor/a (només ajuntaments i
mancomunitats)
El/La secretario/a o secretario/a - interventor/a (sólo ayuntamientos
y mancomunidades)

TOTAL:

PROVEÏDOR/RECEPTOR
PROVEEDOR/RECEPTOR

Que s’ha complit l’objecte de la subvenció concedida i que les despeses totals realitzades en l’execució de les actuacions subvencionades són les que es relacionen a continuació:
Que se ha cumplido el objeto de la subvención concedida y que los gastos totales realizados en la ejecución de las actuaciones subvencionadas son los que se relacionan a continuación:

B

DENOMINACIÓ COMPLETA DE L'ENTITAT LOCAL SOL·LICITANT / DENOMINACIÓN COMPLETA DE LA ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE

NOM / NOMBRE

DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN

COGNOMS / APELLIDOS

A

SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y EL DESARROLLO DE
DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES - RELACIÓN DE GASTOS DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA

CHAP - IAC
DIN - A4

IA - 08142 - 01 - E

SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS RELACIONADES AMB LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA I EL DESENVOLUPAMENT DE
DRETS I LLIBERTATS FONAMENTALS - RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU
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