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EXPEDIENT
E-06001-2021-000052-00
SERVICI
S.E.A. ÀREA PARTICIPACIÓ
ASSUMPTE
Anunci llistat requeriment

De conformidad con la Base 7.5ª de la convocatoria de subvenciones para proyectos de
educación y fomento de la cultura de la transparencia de la actividad pública y el gobierno
abierto 2021, del Ayuntamiento de Valencia, aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 31 de marzo de 2021, (BOP de Valencia núm. 92 de 17/05/2021) en la que se
establece que finalizado el plazo de presentación de solicitudes el servicio gestor expondrá al
público en el tablón de edictos electrónico municipal aquellas con falta de documentación, y se
dispondrá de un plazo de diez días hábiles a partir de la publicación en el tablón de edictos
municipal para que enmienden los documentos incompletos, con indicación que si no lo hiciesen
se les tendrá por desistidos en su petición, previa resolución, tal y como consta en el apartado
primero del artículo 68 de la ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. (BOE núm. 236 de 02/10/2015).
No son objeto de subsanación la falta de requisitos contemplados en la Base 5.2ª de la
citada convocatoria, entre los que se encuentra la no existencia del proyecto y/o el presupuesto, o
porque la información del proyecto sea insuficiente o imprecisa y resulte imposible de valorar, y
los proyectos cuyos objetivos no se adecuen a la convocatoria.
De conformitat amb la Base 7.5a de la convocatòria de subvencions per a projectes
d'educació i foment de la cultura de la transparència de l'activitat pública i el govern obert 2021,
de l'Ajuntament de València, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 31 de
març de 2021, (BOP de València núm. 92 de 17/05/2021) en la qual s'establix que finalitzat el
termini de presentació de sol·licituds, el servei gestor exposarà al públic en el tauler d'edictes
electrònic municipal aquelles amb falta de documentació, i es disposarà d'un termini de deu dies
hàbils a partir de la publicació en el tauler d'edictes municipal perquè esmenen els documents
incomplets, amb indicació que si no ho feren se'ls tindrà per desistits en la seua petició, prèvia
resolució, tal com consta en l'apartat primer de l’article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE núm. 236 de
02/10/2015).
No són objecte d'esmena la falta de requisits contemplats en la Base 5.2a de la citada
convocatòria, entre els quals es troba la no existència del projecte i/o el pressupost, o perquè la
informació del projecte siga insuficient o imprecisa i resulte impossible de valorar, i els projectes
els objectius dels quals no s'adeqüen a la convocatòria.
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Relación de Entidades que queden excluides de la convocatoria/Relació d'Entitats que
queden excloses de la convocatòria:
CIF

F-46.278.669

ASOCIACIÓN

CAUSA

FLORIDA CENTRE DE FORMACIÓ COOP. V.

-

Presupuesto vacío.

Anexo II/Annex II
Relación de Entidades que deben subsanar documentación/Relació d'Entitats que han
d'esmenar documentació (Base 10ª/Base 10a):
CIF

G-98.859.994

ASOCIACIÓN

DOCUMENTACIÓN A REQUERIR

ASOCIACIÓN PLATAFORMA INTERCULTURAL DE -ANEXO I:
ESPAÑA
* Firmar Anexo I.

Anexo III/Annex III
Entidades que carecen del requisito de estar inscritas en el Registro de Entidades
Ciudadanas con anterioridad a la fecha de publicación en el BOP del extracto de las Bases,
no subsanable (Base 4.a)ª)/ Entitats que manquen del requisit d'estar inscrites en el Registre
d'Entitats Ciutadanes amb anterioritat a la data de publicació en el BOP de l'extracte de les
Bases, no corregible (Base 4.a)a):
CIF

G-46.395.190

ASOCIACIÓN

FEDERACIÓ VALENCIANA D’ASSOCIACIONS D’ALUMNES D’ENSENYAMENTS MITJANS (FAAVEM)
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