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RESOLUCIÓ de 2 d’agost de 2017, de la Conselleria de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràti-
ques 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 mancomu-
nitats de la Comunitat Valenciana. [2017/7329]

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2017, de la Conselleria 
de Justicia, Administración Pública, Reformas Democrá-
ticas 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 conviven-
cia democrática, desarrolladas por ayuntamientos y man-
comunidades de la Comunitat Valenciana. [2017/7329]

Mitjançant l’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 regulado-
res 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, l’assenyalada 
com a línia 2 correspon a ajudes destinades a subvencionar projectes i 
iniciatives en matèria de recuperació de la memòria històrica, a fi de la 
promoció de la convivència democràtica, desenvolupades per ajunta-
ments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana.

Per mitjà de la Resolució de 23 de març de 2017, la Conselleria de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques, va convocar, per a l’any 2017, subvencions per a la realitza-
ció de projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria 
històrica, a fi de la promoció de la convivència democràtica, desenvo-
lupades per ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana. 
(DOGV 8015, 05.04.2017).

Vistes les sol·licituds presentades a l’empara de l’esmentada reso-
lució, i vist que la Comissió de valoració, en la seua reunió de data 4 
de juliol de 2017, 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 21 de juliol de 2017 pel 
qual s’informa que els ajuntaments i mancomunitats 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 arti-
cles 6 i 9 de l’esmentada Ordre 21/2016, de 19 de juliol, així com en el 
punt huité de la part dispositiva de la Resolució de 23 de març de 2017, 
i de conformitat amb el que preveu el Decret 87/2017, de 7 de juliol, 
del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la 
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràti-
ques i Llibertats Públiques, i en l’article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 
de febrer, resolc:

Primer
Concedir una subvenció als projectes dels ajuntaments i manco-

munitats que se citen en l’annex I de la present resolució per un import 
global de 238.974,27 € (dos-cents trenta-huit mil nou-cents setanta-qua-
tre euros amb vint-i-set cèntims), a càrrec del capítol IV, línia de sub-
venció S7922000 del programa 07.02.02.112.70, de la Direcció General 
de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, del pressupost de la 
Generalitat per a 2017.

En l’annex esmentat es detalla l’import assignat a cada un dels pro-
jectes dels ajuntaments i mancomunitats que han superat els 10 punts, 
atenent a l’orde de puntuació i fins a l’esgotament dels fons establits en 
la convocatòria.

Segon
En l’annex II figuren aquells ajuntaments que queden exclosos, amb 

indicació de les causes d’exclusió de les sol·licituds.

Mediante Orden 21/2016, de 19 de julio, de la Conselleria de Jus-
ticia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas (DOCV 7837, 26.07.2016), se establecieron las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos e inicia-
tivas 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 ayudas destinadas a subvencionar proyectos e 
iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras 
a la promoción de la convivencia democrática, desarrolladas por ayun-
tamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana.

Mediante la Resolución de 23 de marzo de 2017, la Conselleria de 
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas, convocó, para el año 2017, subvenciones para la realización 
de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria his-
tórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, desarrolla-
das por ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana. 
(DOGV 8015, 05.04.2017).

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la citada resolución, 
y visto que la Comisión de valoración, en su reunión de fecha 4 de julio 
de 2017, 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 21 de julio de 2017 
por el cual se informa que los ayuntamientos y mancomunidades bene-
ficiarias 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 23 de marzo de 2017, y de conformidad 
con lo previsto en el Decreto 87/2017, de 7 de julio, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria 
de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Liberta-
des Públicas, y en el artículo 160.4 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, 
resuelvo:

Primero
Conceder una subvención a los proyectos de los ayuntamientos 

y mancomunidades que se citan en el anexo I de la presente resolu-
ción por un importe global de 238.974,27 € (doscientos treinta y ocho 
mil novecientos setenta y cuatro euros con veintisiete céntimos), con 
cargo al capítulo IV, línea de subvención S7922000 del programa 
07.02.02.112.70, de la Dirección General de Reformas Democráticas y 
Acceso a la Justicia, del presupuesto de la Generalitat para 2017.

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.

Segundo
En el anexo II se relacionan aquellos ayuntamientos que quedan 

excluidos, con indicación de las causas de exclusión de las solicitudes.



Tercero
1. En el anexo III se relacionan aquellos ayuntamientos cuyos pro-

yectos 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 
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.

Cuarto
En el anexo IV se da cuenta de aquellos solicitantes que tras haber 

sido requeridos para subsanar su solicitud, tal y como establece el artí-
culo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento adminis-
trativo común, no han subsanado debidamente, por lo que se les tiene 
por desistidos de su petición.

Quinto
1. La justificación de las subvenciones por parte de los ayuntamien-

tos y mancomunidades beneficiarias se realizará conforme a lo estable-
cido en el artículo 14 de las bases reguladoras.

2. La presentación de la justificación se realizará de forma telemá-
tica en los términos previstos en el resuelvo cuarto de la Resolución de 
23 de marzo de 2017. 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 justifica-
ción 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.

Sexto
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 universidad beneficiaria en su solicitud.

2. El plazo máximo para la presentación de la justificación de la 
subvención finalizará el 14 de noviembre de 2017.

Séptimo
Los ayuntamientos y mancomunidades beneficiarias quedarán 

sometidas a las actuaciones de control y supervisión contenidas en el 
artículo 13 de las bases reguladoras.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, 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 Valen-
ciana, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justícia 
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, 2 de agosto de 2017.– La consellera de Justicia, Adminis-
tración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas: Gabriela 
Bravo Sanestanislao.

Tercer
1. En l’annex III figuren 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 
de puntuació. En el cas d’aquelles sol·licituds que hagen obtingut una 
mateixa puntuació, es tindrà en compte el criteri d’ordre de registre 
d’entrada, i serà primer aquella sol·licitud presentada en data més 
recent, en relació amb les que han tingut entrada en una data posterior.

Quart
En l’annex IV se n’adona d’aquells sol·licitants que després d’haver 

sigut requerits per a esmenar la seua sol·licitud, tal com establix l’arti-
cle 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú, no han esmenat degudament, per la qual cosa li’ls té per desistits 
de la seua petició.

Cinqué
1. La justificació de les subvencions per part dels ajuntaments i 

mancomunitats beneficiàries es realitzarà d’acord amb el que estableix 
l’article 14 de les bases reguladores.

2. La presentació de la justificació es farà de manera telemàtica en 
els termes que preveu el punt quart de la Resolució de 23 de març de 
2017. Els justificants hauran de correspondre’s amb la quantitat conce-
dida en la resolució de subvenció.

3. Es reduirà proporcionalment la subvenció en cas que la justifica-
ció 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’activi-
tat. La presentació extemporània de la justificació donarà lloc a la inco-
ació 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.

Sisé
1. El pagament de les subvencions es realitzarà en pagament únic, 

després de la justificació de la despesa realitzada, per mitjà de la trans-
ferència bancària al compte designat per la universitat 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 2017.

Seté
Els ajuntaments i mancomunitats beneficiàries quedaran sotmeses 

a les actuacions de control i supervisió contingudes en l’article 13 de 
les bases reguladores.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, pot 
interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan 
que l’ha dictat, 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 de la Sala Conten-
ciosa 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 procedi-
ment administratiu comú, sense perjuí que puguen interposar qualsevol 
altre que estimen pertinent.

València, 2 d’agost de 2017.– La consellera de Justícia, Administra-
ció Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques: Gabriela 
Bravo Sanestanislao.



ANNEX I

Expedient Nom CIF Projecte Puntuació Quantitat 
sol·licitada

Quantitat 
atorgada

JSRDAJ/2017/25 Ajuntament d’Atzeneta del 
Maestrat P1200100D II Jornades de memòria històrica d’Atzeneta 

del Maestrat 23 3.000,00 2.000,00

JSRDAJ/2017/61 Ajuntament d’Elx P0306500J Actes de celebració del 75 aniversari de la 
mort de Miguel Hernández 23 11.867,79 10.087,62

JSRDAJ/2017/9 Ajuntament de Chelva P4610800G Projecte Recuperació Memòria Històrica a 
Chelva 23 3.466,77 2.946,75

JSRDAJ/2017/55 Ajuntament de la Vilavella P1213600H Camins de la Memòria II: Fem Memòria El 
Poble Desert (1938-1939) 22 12.221,00 3.400,00

JSRDAJ/2017/39 Ajuntament d’Orihuela P0309900I VI Edició dels murals de San Isidro 22 66.646,16 15.000,00

JSRDAJ/2017/43 Ajuntament de Manises P4616100F Jornades per la recuperació de la Memòria de 
Manises 21 2.399,56 2.039,63

JSRDAJ/2017/12 Ajuntament de Paiporta P4618800I Setmana de la memòria històrica, recuperació 
de la memòria oral i projectes d’investigació 20 18.798,45 15.000,00

JSRDAJ/2017/42 Ajuntament del Pinós P0310500D Jornades de Memòria Històrica i Democràtica 
al Pinós 20 2.351,38 1.998,67

JSRDAJ/2017/53 Ajuntament de Castelló P1204000B La memòria Històrica a Castelló: 80 
Aniversari del primer bombardeig a Castelló 20 9.555,78 8.122,41

JSRDAJ/2017/6 Ajuntament d’Ontinyent P4618600C II Setmana de la Memòria Democràtica 20 16.553,23 4.491,29

JSRDAJ/2017/67 Mancomunitat Intermunicipal de 
l’Alt Palància P1200010E Exposició itinerant «Línia XYZ La Gran 

Barrera» 20 10.000,00 8.500,00

JSRDAJ/2017/13 Ajuntament de la Vall d’Uixó P1212600I Enllustre de Memòria Històrica de la Vall 
d’Uixó 2017 20 2.987,86 2.539,68

JSRDAJ/2017/29 Ajuntament de Silla P4623200E Actuacions de difusió i formació en matèria de 
memòria històrica 20 3.541,50 3.010,28

JSRDAJ/2017/2 Ajuntament de Godelleta P4613800D Edició llibre «Godelleta durant la Guerra Civil 
i els primers anys de dictadura franquista» 20 1.107,16 941,09

JSRDAJ/2017/40 Ajuntament d’Alzira P4601700J Projecte de museïtzació de l’antic llavador de 
la República 20 3.359,85 2.855,87

JSRDAJ/2017/5 Ajuntament d’Alcublas P4601800H Homenatge a Blasco Ibáñez 19 2.420,00 2.057,00

JSRDAJ/2017/34 Ajuntament de Riba-Roja de 
Túria P4621600H

III Jornades de Patrimoni Bèl·lic de la Línia 
Puig-Els Cara-sols: Patrimoni i memòria 
històrica de la Immediata

19 17.000,00 13.300,00

JSRDAJ/2017/35 Ajuntament de Villena P0314000A Realització d’activitats sobre la memòria 
històrica en la ciutat de Villena 19 11.200,00 4.800,00

JSRDAJ/2017/37 Ajuntament de Portell de Morella P1209100E Maqui i masovers als Ports 18 15.000,00 12.750,00

JSRDAJ/2017/41 Ajuntament de Vila-real P1213500J Projecte L’exili i l’acollida de refugiats durant 
la guerra 17 21.000,00 15.000,00

JSRDAJ/2017/27 Ajuntament de Quart de Poblet P4610400F
Projecte municipal d’iniciatives en matèria de 
recuperació de memòria històrica en Quart de 
Poblet

17 6.910,98 5.874,33

JSRDAJ/2017/65 Ajuntament de Pego P0310200A Projecte de recuperació de la memòria 
històrica 17 7.557,90 1.821,98

JSRDAJ/2017/17 Ajuntament de Villar del 
Arzobispo P4626000F Recuperació memòria històrica. Elements 

testimonials en Villar del Arzobispo 17 3.509,00 2.982,65

JSRDAJ/2017/62 Ajuntament d’Aldaia P4602100B Activitats al voltant de la memòria 
democràtica 17 2.867,50 2.437,38

JSRDAJ/2017/64 Ajuntament de la Pobla Llarga P4620500A Jornades de Memòria Democràtica a la Pobla 17 10.000,00 8.500,00

JSRDAJ/2017/16 Ajuntament de Vallada P4625300A Projecte per a la recuperació de la memòria 
històrica de Vallada 17 4.083,00 3.470,55

JSRDAJ/2017/33 Ajuntament d’Elda P0306600H Documental «Elda, terra d’acollida» i edició 
de fitxa didàctica sobre la Guerra Civil a Elda 17 4.700,85 3.995,72

JSRDAJ/2017/44 Ajuntament d’Artana P1201600B Projecte «Muntanyes de la Guerra» 17 3.000,00 2.550,00

JSRDAJ/2017/48 Ajuntament de Vinalesa P4626200B
Una aproximació a la transició democràtica a 
Vinalesa (1970-1980): El cas de la publicació 
satírica «El Greixero»

16 5.000,00 3.580,00



JSRDAJ/2017/57 Ajuntament la Font d’en Carròs P4612900C
Projecte per a l’elaboració d’un documental 
del període compres entre la II República i la 
Postguerra Espanyola a la Font d’en Carros

16 6.785,00 5.767,25

JSRDAJ/2017/69 Ajuntament de Vistabella del 
Maestrat P1213900B Jornades de reprop de la Memòria Històrica 15 570,00 420,00

JSRDAJ/2017/8 Ajuntament de Canals P4608300B Centre de recuperació de memòria històrica 15 12.500,00 10.625,00

JSRDAJ/2017/11 Ajuntament de Picassent P4619600B Edició llibre «La repressió durant la guerra 
civil» 15 1.439,82 1.223,85

JSRDAJ/2017/56 Ajuntament de Carlet P4608700C I Jornades de Memòria Històrica 15 1.439,00 1.223,15

JSRDAJ/2017/15 Ajuntament de Vilafamés P1212800E La Guerra Civil i el Camp d’Aviació 15 13.225,45 11.241,63

JSRDAJ/2017/51 Ajuntament de Serra P4623000I Projecte «El Camp de concentració de 
Portaceli» 15 24.248,40 15.000,00

JSRDAJ/2017/50 Ajuntament de Morella P1208000H
Exposició fotogràfica: Manifestacions festives 
populars durant el Franquisme. Els Anuncis i 
Sexennis de Morella, 1940-1960

15 4.503,40 3.827,89

JSRDAJ/2017/47 Ajuntament d’Oliva P4618300J Projecte «Els camins de la Memòria» 15 15.000,00 12.750,00

JSRDAJ/2017/22 Ajuntament de Callosa d’en 
Sarrià P0304800F La memòria democràtica com a ferramenta 

educativa del segle XXI 15 4.500,00 3.825,00

JSRDAJ/2017/26 Ajuntament de Xàtiva P4614700E Projectes en matèria de recuperació de 
memòria històrica 2017 15 6.501,00 5.525,85

JSRDAJ/2017/36 Ajuntament de Borriana P1203200I II Jornades Memorial Democràtic 14 1.755,00 1.491,75

374.572,79 238.974,27

ANNEX II

Expedient Nom CIF Projecte Motiu exclusió

JSRDAJ/2017/68 Ajuntament de Moncofa P1207700D II Jornades Commemoratives del 9 d’octubre 1

JSRDAJ/2017/63 Ajuntament de Pedreguer P0310100C Projecte en matèria de recuperació de la memòria històrica 1

JSRDAJ/2017/19 Ajuntament d’Almedíjar P1201000E Les trinxeres’ d’Espadà 3

JSRDAJ/2017/21 Ajuntament de Banyeres de 
Mariola P0302100C Neteja i condicionament de refugi per a defensa positiva a 

bombardejos de la Guerra Civil Espanyola 1

JSRDAJ/2017/1 Ajuntament d’El Toro P1211500B Adequació de les trinxeres de la Guerra Civil 3

Motius:
1. Actuacions no subvencionables
2. Concurrència d’altres ingressos o recursos superiors al cost de l’activitat subvencionada
3. Ajuntaments exclosos per pertànyer a una mancomunitat que ha presentat sol·licitud

ANNEX III

Expedient Nom CIF Projecte Puntuació

JSRDAJ/2017/7 Ajuntament de València P4625200C Testimonis des del silenci 14

JSRDAJ/2017/38 Ajuntament d’Almussafes P4603500B Accions per la memòria històrica i I Setmana Memòria Històrica 
Almussafes 14

JSRDAJ/2017/23 Ajuntament de Benlloch P1202900E II Jornades de memòria històrica a Benlloch 14

JSRDAJ/2017/14 Ajuntament de Daya Nueva P0306100I Jornades de Memòria Democràtica a Daya Nueva 12

JSRDAJ/2017/66 Ajuntament d’Utiel P4625100E Instal·lació de panell commemoratiu dels utielans víctimes del 
franquisme 12

JSRDAJ/2017/70 Ajuntament de Quartell P4610500C Publicació «L’Ajuntament de Quartell a la Segona República» 12

JSRDAJ/2017/60 Ajuntament de Macastre P4616000H Homenatge a Joaquín Blesa Muñoz 12



JSRDAJ/2017/52 Ajuntament de Rocafort P4621800D Projecte Descobrint el Rocafort de Machado 12

JSRDAJ/2017/59 Ajuntament de La Pobla de 
Vallbona P4620400D

Projecte de recuperació de la memòria històrica i democràtica. 
Arqueologia i història local des de la II República a la repressió 
franquista en la Pobla de Vallbona i el seu entorn

12

JSRDAJ/2017/54 Ajuntament de Quart de les Valls P4610300H Projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria 
històrica 12

JSRDAJ/2017/30 Ajuntament de Requena P4621500J Homenatge als requenencs morts als camps de concentració de 
Mauthausen i Gusen 12

JSRDAJ/2017/31 Ajuntament de l’Alcúdia P4601900F L’Alcúdia per la memòria democràtica 12

JSRDAJ/2017/32 Ajuntament de la Pobla de 
Farnals P4620100J Projecte d’actuació de recuperació i digitalització dels arxius 

municipals relatius al període 1936-1939 12

JSRDAJ/2017/45 Ajuntament de Llutxent P4615200E I Jornades sobre memòria històrica, una visió regional i local 12

JSRDAJ/2017/49 Ajuntament del Campello P0305000B Monòlit homenatge Memòria Històrica 11

JSRDAJ/2017/3 Ajuntament de Xeraco P4614500I Digitalització de fonts històriques i publicació 11

JSRDAJ/2017/18 Ajuntament d’Enguera P4612000B Activitats en matèria de recuperació de memòria històrica 11

JSRDAJ/2017/28 Ajuntament de Castelló de Rugat P4609200C Recuperació de la memòria històrica i promoció de la convivència 
democràtica a Castelló de Rugat 10

JSRDAJ/2017/24 Ajuntament de Vallibona P1212700G La Pastora, documental 10

JSRDAJ/2017/4 Ajuntament de la Vall de 
Almonacid P1212500A Les trinxeres de la Cortalata 10

ANNEX IV

Expedient Nom CIF Projecte Motiu d’exclusió

JSRDAJ/2017/10 Ajuntament de Chiva P4611300G Instalació de Memorials homenatge victimes 1

JSRDAJ/2017/20 Ajuntament de la Romana P0311400F No aporta projecte 1

JSRDAJ/2017/58 Ajuntament de Gandia P4613300E Projecte « La veu dels refugis. Programa educatiu per a les escoles 
de Gandía» 1

Motivos:
1. Documentació incompleta
2. Desistiment del sol·licitant

* * * * * * * *



ANEXO I

Expediente Nombre CIF Proyecto Puntuación Cantidad 
solicitada

Cantidad 
otorgada

JSRDAJ/2017/25 Ajuntament d’Atzeneta del 
Maestrat P1200100D II Jornades de memòria històrica d’Atzeneta del 

Maestrat 23 3.000,00 2.000,00

JSRDAJ/2017/61 Ayuntamiento de Elche P0306500J Actos de celebración del 75 aniversario de la 
muerte de Miguel Hernández 23 11.867,79 10.087,62

JSRDAJ/2017/9 Ayuntamiento de Chelva P4610800G Proyecto Recuperación Memoria Histórica en 
Chelva 23 3.466,77 2.946,75

JSRDAJ/2017/55 Ajuntament de la Vilavella P1213600H Camins de la Memòria II: Fem Memòria El 
Poble Desert (1938-1939) 22 12.221,00 3.400,00

JSRDAJ/2017/39 Ayuntamiento de Orihuela P0309900I VI Edición de los murales de San Isidro 22 66.646,16 15.000,00

JSRDAJ/2017/43 Ajuntament de Manises P4616100F Jornades per la recuperació de la Memòria de 
Manises 21 2.399,56 2.039,63

JSRDAJ/2017/12 Ajuntament de Paiporta P4618800I Setmana de la memòria històrica, recuperació de 
la memòria oral i projectes d’investigació 20 18.798,45 15.000,00

JSRDAJ/2017/42 Ayuntamiento de Pinoso P0310500D Jornadas de Memoria Histórica y Democrática 
en Pinoso 20 2.351,38 1.998,67

JSRDAJ/2017/53 Ajuntament de Castelló de la Plana P1204000B La memòria Històrica a Castelló: 80 Aniversari 
del primer bombardeig a Castelló 20 9.555,78 8.122,41

JSRDAJ/2017/6 Ajuntament d’Ontinyent P4618600C II Setmana de la Memòria Democràtica 20 16.553,23 4.491,29

JSRDAJ/2017/67 Mancomunidad Intermunicipal del 
Alto Palancia P1200010E Exposición itinerante «Línea XYZ La Gran 

Barrera» 20 10.000,00 8.500,00

JSRDAJ/2017/13 Ajuntament de la Vall d’Uixó P1212600I Cicle de Memòria Històrica de la Vall d’Uixó 
2017 20 2.987,86 2.539,68

JSRDAJ/2017/29 Ajuntament de Silla P4623200E Actuacions de difusió i formació en matèria de 
memòria històrica 20 3.541,50 3.010,28

JSRDAJ/2017/2 Ayuntamiento de Godelleta P4613800D Edición libro «Godelleta durante la Guerra Civil 
y los primeros años de dictadura franquista» 20 1.107,16 941,09

JSRDAJ/2017/40 Ajuntament d’Alzira P4601700J Projecte de museïtzació de l’antic llavador de la 
República 20 3.359,85 2.855,87

JSRDAJ/2017/5 Ayuntamiento de Alcublas P4601800H Homenaje a Blasco Ibáñez 19 2.420,00 2.057,00

JSRDAJ/2017/34 Ajuntament de Riba-Roja de Túria P4621600H
III Jornades de Patrimoni Bèl·lic de la Línia 
Puig-Els Cara-Sols: Patrimoni i memòria 
històrica de la Immediata

19 17.000,00 13.300,00

JSRDAJ/2017/35 Ayuntamiento de Villena P0314000A Realización de actividades sobre la memoria 
histórica en la ciudad de Villena 19 11.200,00 4.800,00

JSRDAJ/2017/37 Ajuntament de Portell de Morella P1209100E Maquis i masouers als Ports 18 15.000,00 12.750,00

JSRDAJ/2017/41 Ayuntamiento de Vila-Real P1213500J Proyecto «El exilio y la acogida de refugiados 
durante la guerra» 17 21.000,00 15.000,00

JSRDAJ/2017/27 Ajuntament de Quart de Poblet P4610400F
Projecte municipal de Iniciatives en matèria de 
recuperació de memòria històrica en Quart de 
Poblet

17 6.910,98 5.874,33

JSRDAJ/2017/65 Ajuntament de Pego P0310200A Projecte de recuperació de la memòria històrica 17 7.557,90 1.821,98

JSRDAJ/2017/17 Ayuntamiento de Villar del 
Arzobispo P4626000F Recuperación memoria histórica. Elementos 

testimoniales en Villar del Arzobispo 17 3.509,00 2.982,65

JSRDAJ/2017/62 Ajuntament d’Aldaia P4602100B Activitats al voltant de la memòria democràtica 17 2.867,50 2.437,38

JSRDAJ/2017/64 Ajuntament de la Pobla Llarga P4620500A Jornades de Memòria Democràtica a la Pobla 17 10.000,00 8.500,00

JSRDAJ/2017/16 Ajuntament de Vallada P4625300A Projecte per a la recuperació de la memòria 
històrica de Vallada 17 4.083,00 3.470,55

JSRDAJ/2017/33 Ayuntamiento de Elda P0306600H Documental «Elda, tierra de acogida» y edición 
de ficha didáctica sobre la Guerra Civil en Elda 17 4.700,85 3.995,72

JSRDAJ/2017/44 Ajuntament d’Artana P1201600B Projecte « Muntanyes de la Guerra» 17 3.000,00 2.550,00

JSRDAJ/2017/48 Ajuntament de Vinalesa P4626200B
Una aproximació a la transició democràtica a 
Vinalesa (1970-1980): El cas de la publicació 
satírica «El Greixero»

16 5.000,00 3.580,00



JSRDAJ/2017/57 Ajuntament la Font d’en Carròs P4612900C
Projecte per a l’elaboració d’un documental 
del període comprés entre la II República i la 
Postguerra Espanyola a la Font d’en Carrós

16 6.785,00 5.767,25

JSRDAJ/2017/69 Ajuntament de Vistabella del 
Maestrat P1213900B Jornades de recerca de la Memòria Històrica 15 570,00 420,00

JSRDAJ/2017/8 Ajuntament de Canals P4608300B Centre de recuperació de memòria històrica 15 12.500,00 10.625,00

JSRDAJ/2017/11 Ajuntament de Picassent P4619600B Edició Llibre «La repressió durant la guerra 
civil» 15 1.439,82 1.223,85

JSRDAJ/2017/56 Ajuntament de Carlet P4608700C I Jornades de Memòria Històrica 15 1.439,00 1.223,15

JSRDAJ/2017/15 Ajuntament de Vilafames P1212800E La Guerra Civil i el Camp d’Aviació 15 13.225,45 11.241,63

JSRDAJ/2017/51 Ajuntament de Serra P4623000I Projecte «El Camp de concentració de 
Portaceli» 15 24.248,40 15.000,00

JSRDAJ/2017/50 Ajuntament de Morella P1208000H
Exposició fotogràfica: Manifestacions festives 
populars durant el Franquisme. Els Anuncis i 
Sexennis de Morella, 1940-1960

15 4.503,40 3.827,89

JSRDAJ/2017/47 Ajuntament d’Oliva P4618300J Projecte «Els camins de la Memòria» 15 15.000,00 12.750,00

JSRDAJ/2017/22 Ajuntament de Callosa d’en Sarrià P0304800F La memòria democràtica com a ferramenta 
educativa del segle XXI 15 4.500,00 3.825,00

JSRDAJ/2017/26 Ajuntament de Xàtiva P4614700E Projectes en matèria de recuperació de memòria 
històrica 2017 15 6.501,00 5.525,85

JSRDAJ/2017/36 Ajuntament de Borriana P1203200I II Jornades Memorial Democràtic 14 1.755,00 1.491,75

374.572,79 238.974,27

ANEXO II

Expediente Nombre CIF Proyecto Motivo exclusión

JSRDAJ/2017/68 Ajuntament de Moncofa P1207700D II Jornades Commemoratives del 9 d’octubre 1

JSRDAJ/2017/63 Ajuntament de Pedreguer P0310100C Projecte en matèria de recuperació de la memòria històrica 1

JSRDAJ/2017/19 Ajuntament d’Almedijar P1201000E Les trinxeres d’ Espadán 3

JSRDAJ/2017/21 Ajuntament de Banyeres de Mariola P0302100C Neteja i condicionament de refugi per a defensa positiva a 
bombardejos de la Guerra Civil Espanyola 1

JSRDAJ/2017/1 Ajuntament de El Toro P1211500B Adecuació de les trinxeres de la Guerra Civil 3

Motivos:
1. Actuaciones no subvencionables
2. Concurrencia de otros ingresos o recursos superiores al coste de la actividad subvencionada
3. Ayuntamientos excluidos por pertenecer a un mancomunidad que ha presentado solicitud

ANEXO III

Expediente Nombre CIF Proyecto Puntuación

JSRDAJ/2017/7 Ajuntament de València P4625200C Testimonis des del silenci 14

JSRDAJ/2017/38 Ajuntament d’Almussafes P4603500B Accions per la memòria històrica i I Setmana Memòria 
Històrica Almussafes 14

JSRDAJ/2017/23 Ajuntament de Benlloch P1202900E II Jornades de memòria històrica a Benlloch 14

JSRDAJ/2017/14 Ayuntamiento de Daya Nueva P0306100I Jornadas de Memoria Democrática en Daya Nueva 12

JSRDAJ/2017/66 Ayuntamiento de Utiel P4625100E Instalación de panel conmemorativo utielanos víctimas del 
franquismo 12

JSRDAJ/2017/70 Ajuntament de Quartell P4610500C Publicació «L’Ajuntament de Quartell a la segona republica» 12



JSRDAJ/2017/60 Ayuntamiento de Macastre P4616000H Homenaje a Joaquín Blesa Muñoz 12

JSRDAJ/2017/52 Ayuntamiento de Rocafort P4621800D Proyecto Descubriendo el Rocafort Machadiano 12

JSRDAJ/2017/59 Ajuntament de La Pobla de Vallbona P4620400D

Proyecto de recuperación de la memoria histórica y 
democrática. Arqueología e historia local desde la II 
República a la represión franquista en la Pobla de Vallbona y 
su entorno

12

JSRDAJ/2017/54 Ajuntament Quart de les Valls P4610300H Projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la 
memòria històrica 12

JSRDAJ/2017/30 Ayuntamiento de Requena P4621500J Homenaje a los requenenses fallecidos en los campos de 
concentración de Mauthausen y Gusen 12

JSRDAJ/2017/31 Ajuntament de l’Alcudia P4601900F L’Alcúdia per la memòria democràtica 12

JSRDAJ/2017/32 Ajuntament de la Pobla de Farnals P4620100J Projecte d’actuació de recuperació i digitalització dels arxius 
municipals relatius al període 1936-1939 12

JSRDAJ/2017/45 Ajuntament de Llutxent P4615200E I Jornades sobre memòria històrica, una visió regional i local 12

JSRDAJ/2017/49 Ajuntament del Campello P0305000B Monòlit homenatge Memòria Històrica 11

JSRDAJ/2017/3 Ajuntament de Xeraco P4614500I Digitalització de Fonts Històriques i publicació 11

JSRDAJ/2017/18 Ayuntamiento de Enguera P4612000B Actividades en materia de recuperación de memoria histórica 11

JSRDAJ/2017/28 Ajuntament de Castelló de Rugat P4609200C Recuperació de la memòria històrica i promoció de la 
convivència demòcratica a Castelló de Rugat 10

JSRDAJ/2017/24 Ayuntamiento de Vallibona P1212700G La Pastora, documental 10

JSRDAJ/2017/4 Ayuntamiento de la Vall d’ Almonacid P1212500A Las trincheras de la Cortalata 10

ANEXO IV

Expediente Nombre CIF Proyecto Motivo de exclusión

JSRDAJ/2017/10 Ajuntament de Chiva P4611300G Instalació de Memorials homenatge victimes 1

JSRDAJ/2017/20 Ajuntament de la Romana P0311400F No aporta projecte 1

JSRDAJ/2017/58 Ajuntament de Gandía P4613300E Projecte « La veu dels refugis. Programa educatiu per a les 
escoles de Gandía» 1

Motivos:
1. Documentación incompleta
2. Desistimiento del solicitante
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