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Ajuntament d’Oliva
Anunci de l’Ajuntament d’Oliva sobre l’aprovació de les
bases que regulen la concessió de subvencions destinades
a Entitats de Gent Gran.
ANUNCI
L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 30 d’abril de
2020, va aprovar les Bases Reguladores de la Concessió de Subvencions destinades a entitats de Gent Gran.
Bases que regulen la concessió de subvencions per part de l’Ajuntament d’Oliva per procediment de concurrència competitiva, destinades a Entitats de Gent Gran.
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1. Objecte i finalitat
La Regidoria de Gent Gran convoca subvencions per a projectes realitzats per les associacions que es troben inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament d’Oliva, dins de l’àmbit de
Gent Gran, segons els principis d’igualtat i no discriminació, de publicitat, transparència, concurrència competitiva, objectivitat, eficàcia
i eficiència, establits en l’article 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Les presents bases regulen dita concessió, d’acord amb l’Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament
d’Oliva, aprovada inicialment en la sessió plenària de data 10 de
juliol de 2018, i publicada al BOP de la província de València de
data 26 de setembre de 2018.
L’objecte de les ajudes regulades per les presents bases de subvencions és finançar projectes o activitats destinades a millorar la qualitat de vida de la Gent Gran mitjançant la participació i l’aprenentatge a fi d’obtenir un manteniment de vida més saludable i una
millor convivència.
2. Naturalesa de les ajudes i règim jurídic aplicable
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1. Les ajudes objecte de les presents bases tenen el caràcter de voluntàries i eventuals, i l’Ajuntament podrà revocar-les o modificar-les
en qualsevol moment, de conformitat amb allò que disposa la Llei
38/2003 general de subvencions.
2. Per a tot allò no previst en aquestes bases reguladores resultarà
d’aplicació supletòria la següent normativa:
- Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament d’Oliva, aprovada inicialment en la sessió plenària de
data 10 de juliol de 2018, i publicada al BOP de la província de
València de data 26 de setembre de 2018.
- Les Bases d’Execució del Pressupost en vigor de l’Ajuntament
d’Oliva.
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
3. Beneficiaris
1. Tindran la consideració de beneficiaris les associacions i entitats
legalment constituïdes, i estar inscrites en el Registre Municipal
d’Associacions de l’Ajuntament d’Oliva, que realitzen qualsevol de
les activitats compreses en l’objecte que s’arreplega a l’article 1 de
les presents bases.
2. En cap cas podran accedir a la condició de beneficiari els qui
tinguen pendent de justificació subvencions atorgades per l’Ajuntament d’Oliva, una vegada haja conclòs el termini establit per a
açò.
4. Requisits que han de complir els beneficiaris
1. Per a poder concórrer a la convocatòria de subvenció, les associacions i entitats han de complir els següents requisits:
a) Estar legalment constituïdes com a Associacions.
b) Estar inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament d’Oliva. Extrem que serà comprovat d’ofici per l’administració.
c) No trobar-se afectades per cap de les causes de prohibició previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei general de subvencions. L’acreditació de no incórrer en aquestes prohibicions es durà
a terme mitjançant declaració responsable.
d) Estar al corrent, en el cas d’haver rebut subvencions de l’Ajuntament d’Oliva amb anterioritat, en el compliment de les obligacions
contretes per tal concessió.
e) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i
de la Seguretat Social, i de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament
d’Oliva.
5. Despeses subvencionables
1. Es consideraran despeses subvencionables aquelles que responguen de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada, es realitzen dins del termini previst en la convocatòria, conveni o resolució de concessió, el seu cost d’adquisició no siga superior
al valor de mercat, i siguen efectivament pagats amb anterioritat a
la finalització del termini de justificació.
2. Més concretament es consideren despeses subvencionables les
despeses corrents i de personal dutes a terme per l’entitat, necessàries per a la realització de les activitats indicades en el projecte
presentat.
Entre aquestes es poden contemplar:
- nòmines del personal de la pròpia entitat, imputables a la realització del projecte,
- serveis exteriors i despeses de funcionament,
- lloguer d’immobles,
- subministraments necessaris per a l’execució i difusió
- i material fungible d’oficina.
- Assegurances i altres despeses necessàries per tal de complir amb
la normativa en matèria de seguretat i riscos laborals en l’execució
del projecte.
3. En cap cas es consideraran despeses subvencionables:
a) Els interessos deutors dels comptes bancaris.
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b) Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
c) Les despeses de procediments judicials.
d) Els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació
o compensació. Concretament, pel que fa a l’impost sobre el valor
afegit, únicament seran despeses subvencionables aquelles quantitats
abonades per la persona beneficiària que representen un cost real, és
a dir, que haja estat efectivament abonat per la persona beneficiària,
i que no siga deduïble, ja que, de poder ser-ho, este impost seria
recuperable per la persona beneficiària (que hauria de justificar el
seu caràcter no recuperable).
e) Els impostos personals sobre la renda.
6. Incompatibilitat amb altres subvencions o ajudes
1. Les subvencions concedides seran compatibles amb la percepció
d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o
privats, nacionals o de la Unió Europea o d’organismes internacionals. En tot cas, l’import de la subvenció concedida per l’Ajuntament,
més les altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, no podrà
ser superior al cost de l’activitat subvencionada.
2. Serà incompatible la sol·licitud d’aquesta subvenció amb una
altra sol·licitud per al mateix projecte en qualsevol altra convocatòria de l’Ajuntament d’Oliva.
7. Requisits de sol·licitud i documentació
1. Les persones físiques i les Associacions i Entitats que sol·liciten
subvencions hauran d’aportar la següent documentació:
a) Instància sol·licitant la concessió de la subvenció municipal, junt
amb el compromís de destinar la subvenció a l’execució de l’objectiu, projecte o activitat sol·licitada.
b) Les persones físiques hauran d’aportar.
- Fotocòpia del D.N.I. de la persona sol·licitant.
- Acreditació d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, davant
la Seguretat Social i l’Ajuntament d’Oliva en la data de presentació
de la sol·licitud. En el cas de les obligacions amb l’Ajuntament
d’Oliva es procedirà d’ofici a sol·licitar aquestes dades.
- Declaració responsable de no incórrer en cap circumstància que li
impedisca obtindre la condició de beneficiària d’una subvenció,
segons els termes contemplats a l’article 13 de la Llei general de
subvencions.
c) Les Entitats, per la seua banda, hauran d’acreditar:
- Que es troben constituïdes legalment.
- Quan es tracte d’associacions, hauran de figurar inscrites en el
Registre Municipal d’Associacions de Gent Gran. Excepcionalment
podrà atorgar-se subvenció a associacions d’àmbit superior al municipi, encara que no figuren inscrites en aquest Registre.
- Si es tracta d’ONGs hauran d’acreditar la seua inscripció com a
tals en el Registre Públic corresponent.
- Acreditació d’estar al corrent amb les obligacions tributàries, davant
la Seguretat Social i l’Ajuntament d’Oliva en la data de presentació
de la sol·licitud. En el cas de les obligacions amb l’Ajuntament
d’Oliva es procedirà d’ofici a sol·licitar aquestes dades.
- Declaració responsable de la persona física o del representant legal
de l’entitat de no incórrer en cap circumstància que li impedisca
obtindre la condició de beneficiari d’una subvenció, segons els termes
contemplats a l’article 13 de la Llei general de subvencions. I de
trobar-se facultat per a actuar en nom de l’entitat.
d) Projecte en la que conste la descripció de les activitats per a les
quals se sol·licita subvenció (una per cada activitat): nom, finalitats,
objectius, trajectòria, memòria econòmica.
e) Pressupost detallat d’ingressos i despeses, amb indicació dels
mitjans financers previstos.
f) Imprés d’alta a tercers amb les dades de l’entitat bancària a la qual
s’ha de transferir l’import de la subvenció (si s’han modificat les
dades bancàries o participen per primera vegada en la convocatòria).
2. Tota la documentació que es presente haurà de ser original, o
compulsada al Registre General de l’Ajuntament.
3. L’admissió a tràmit d’una sol·licitud de subvenció no generarà
compromís algun de concessió de la mateixa.
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4. Si la sol·licitud no reunira els requisits necessaris per a la seua
tramitació, es requerirà per escrit al sol·licitant per tal que esmene
els defectes observats en el termini màxim i improrrogable de deu
dies, quedant advertit que si així no ho fera se li tindrà per desistit
de la seua petició, segons allò previst a l’article 68.1 de la Llei
39/2015, de 1 de octubre de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.
8. Forma de presentació de les sol·licituds i terminis
1. Els interessats que reunisquen els requisits previstos en aquestes
bases podran presentar les seues sol·licituds de subvenció, amb la
documentació a què fa referència la base següent, en el Registre
general de l’Ajuntament d’Oliva.
2. També podran presentar-se les sol·licituds i la documentació
corresponent per qualsevol altre dels mitjans previstos a l’article 16
de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, a
comptar des del dia següent de la publicació de la convocatòria
(extracte d’aquestes bases) en el Butlletí Oficial de la Província
(BOP), al qual serà remés a través de la Base Nacional de Dades de
Subvencions (BDNS).
4. Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació
que s’indica en les presents bases.
9. Criteris per al càlcul de l’import de les subvencions
1. La puntuació màxima per a cada sol·licitud s’establirà en 100
punts. Sent necessària una puntuació mínima de 50 punts perquè el
Projecte/Programa/Activitat resulte subvencionat.
Determinada la puntuació del Projecte de cada Entitat, es procedirà
a dividir el crèdit reservat a aquesta convocatòria entre el total de
punts aconseguits per la totalitat dels Projectes (que hagen obtingut
la puntuació mínima), a fi de determinar el «valor punt».
A continuació, cada Projecte resultarà subvencionat en la quantitat
que resulte de multiplicar el «valor punt», per la puntuació que haguera obtingut.
2. Si després d’efectuada la distribució de la quantia prevista en la
present convocatòria, d’acord amb la taula anterior, existira un sobrant de crèdit pressupostari destinat a tal fi, aquest podrà ser objecte de repartiment proporcional entre totes les beneficiàries, en aquest
cas, mai es podrà superar la quantitat sol·licitada.
3. L’import màxim individual de la subvenció per entitat sol·licitant
es fixarà en l’extracte de convocatòria que es remetrà a la Base
Nacional de Dades de Subvencions (BDNS) per a la seua posterior
publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Amb tot, cal
tindre en compte que l’import màxim individual mai no podrà excedir del 100% del dèficit presentat, que en tot cas no superarà el 100
% del pressupost de despeses presentat per a cada activitat o projecte.
4. En cap cas els imports resultants per a la concessió de les ajudes
podran ser superior a la quantitat sol·licitada per l’entitat, o al màxim
subvencionable fixat en la corresponent convocatòria.
10. Criteris d’establiment del barem
1. Per establir el barem de la puntuació que finalment determinarà
la quantia de les subvencions, es procedirà d’acord amb els criteris
que seguidament s’exposen:
CRITERIS

PUNTUACIÓ

Implantació Municipal de l'Entitat

Fins 40 punts

Entitat que entre les finalitats estatutàries de la qual
es trobe la promoció d’actuacions que propicien
la convivència i la integració dels majors en la vida
social de la població
Nº de socis:
•
s’assignaran 0, 030 punts per
cadascun dels socis amb els que
compte l’entitat o associació.
Any de funcionament ininterromput, de l’entitat en
la ciutat d’Oliva: 1,66 punts per any.

Fins 10 punts

Fins 15 punts

Fins 10 punts
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CRITERIS
Impulsar projecte que integren accions socials
de caràcter Preventiu, Assistencial, Promocional i
Rehabilitador de les persones Majors
Valoració del Projecte presentat
Qualitat del Projecte elaborat: correcta
fonamentació, objectius, activitats, metodologia i
pressupost
•
Adequació del pressupost a les activitats
plantejades: 4 punts
•
Adequació de les activitats als objectius
previstos: 3 punts
•
Actuacions innovadores: 3 punts
Que el projecte presentat siga d’interès públic i
complemente les activitats desenvolupades per
l’ajuntament.
Promoció hàbits saludables i col·laboració en
l’ajuntament en la recollida de reciclatge selectiu de
residus.

PUNTUACIÓ
Fins 5 punts
Fins 60 punts

Fins 10 punts

Fins 10 punts

Fins 5 punts

Promoció adequada de l’oci i el temps lliure

Fins 15 punts

Que permiteixca la prevenció de l’aïllament social i
el foment de la convivència i la integració social.

Fins 10 punts

Que col.labore i/o participe en programes de la
regidoria de Gent Gran
TOTAL

Fins 10 punts
100 PUNTS

2. En cas d’igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el
nombre més baix de registre d’entrada en l’Ajuntament d’Oliva. Tal
criteri s’aplicarà, únicament, quan la instància vaja acompanyada de
tota la documentació requerida en aquestes bases, i no siga necessari requerir a l’interessat esmena alguna.
11. Instrucció i proposta de resolució
1. Després de la finalització del termini de presentació d’instàncies,
es procedirà a realitzar la instrucció de l’expedient per el/la cap del
departament de Gent gran o funcionari en qui delegue, tal i com
s’arreplega a l’article 16 de l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Oliva.
2. L’òrgan col·legiat a què es refereix l’article 22 de la Llei General
de Subvencions i l’article 14.2.1) de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Oliva estarà
compost pel membres de la comissió Informativa de Serveis Socioculturals i presidit pel Regidor/a delegat de Gent Gran.
L’informe favorable o desfavorable serà emés amb el vot de la majoria simple dels seus membres, i en cas de empat, es dirimirà amb
el vot de qualitat del President d’aquesta Comissió.
12. Resolució
1. El Ple de la Corporació resoldrà el procediment mitjançant acord,
en el qual s’establirà:
a) Concessió o denegació de les subvencions que procedisquen,
b) Les actuacions a subvencionar,
c) La quantia a concedir,
I es motivarà de conformitat amb el que disposen estes bases reguladores.
13. Forma de justificació de les subvencions i terminis
1. Amb caràcter general, els perceptors/ores de subvencions estan
obligats a justificar, com a mínim, la quantitat de la subvenció concedida.
2. La justificació de les despeses es realitzarà de conformitat amb el
que disposa l’article 23 de l’Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Oliva.
3. La justificació de la despesa corresponent a la subvenció, s’haurà
de presentar, com a màxim, abans del dia 31 de gener de l’exercici
següent al subvencionat
14. Obligacions dels beneficiaris
1. Els beneficiaris/les beneficiàries hauran de complir amb les obligacions següents:
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a) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat, adoptar el comportament singular o la concurrència de la situació que
fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar davant de l’Ajuntament el compliment dels requisits i
condicions, així com la realització de l’activitat i el compliment que
determine la concessió o gaudi de la subvenció, i l’aplicació a la seua
finalitat dels fons rebuts.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer, i
facilitar les dades que se li requerisquen, segons la Llei.
d) En el cas d’haver optat a la puntuació atorgada en les presents
bases per l’ús del valencià, d’acord amb l’art. 12 de l’Ordenança
general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament
d’Oliva (BOP núm. 187, de data 26-09-2018), caldrà que els beneficiaris/les beneficiàries realitzen en valencià totes les publicacions
de cartelleria, fullets, llibres, revistes, espais webs i qualssevol altres
elements escrits, visuals i/o sonors, així com als actes públics relacionats amb l’entitat. El valencià podrà usar-se de forma exclusiva,
o junt amb traduccions en altres llengües. En aquest darrer supòsit,
el valencià ocuparà una posició de preferència (o, com a mínim,
d’igualtat) respecte a les altres llengües.
e) Sol·licitar autorització per a realitzar les modificacions que puguen
sorgir (com a conseqüència de circumstàncies no previstes que siguen
necessàries per a la bona finalitat de l’actuació), durant la realització
del projecte o activitat, justificant-les adequadament. Autorització
que haurà de ser autoritzada per l’òrgan concedent.
f) Comunicar la data d’inici del projecte en el termini màxim de dos
mesos, després de la recepció dels fons de la subvenció municipal.
g) No subcontractar els projectes o activitats objecte de les subvencions
h) Comunicar, tan prompte com es coneguen, l’obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions i entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
i) Renunciar parcialment a la subvenció concedida quan el pagament
d’aquesta supose (juntament amb els altres ingressos de qualsevol
naturalesa) una quantitat superior al total de les despeses.
j) Justificar adequadament la subvenció concedida en la forma que
es preveu en estes bases.
k) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de
la concessió, que es troben al corrent amb el compliment de les seues
obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, a més d’estar al
corrent amb les seues obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Oliva.
Per a l’acreditació d’aquesta circumstància hauran de presentar
certificació expedida per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària respecte a les obligacions tributàries, i certificació de la
Tresoreria de la Seguretat Social respecte de les obligacions davant
la Seguretat Social. L’òrgan gestor comprovarà, d’ofici, que es troba
al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament d’Oliva.
Expedits aquests certificats, tindran una validesa de sis mesos, comptadors des de la data de la seua expedició. Si hagueren caducat abans
de la concessió (o del cobrament total o parcial de la subvenció), les
persones o entitats beneficiàries hauran de presentar certificacions
actualitzades.
Podrà incorporar-se a la respectiva sol·licitud de la subvenció una
declaració responsable del compliment de les esmentades circumstàncies. L’acreditació d’aquest requisit s’exigirà, en tot cas, amb
caràcter previ a l’acord de concessió de la subvenció, en un termini
no superior a 15 dies, de conformitat amb l’article 23.4 de la Llei
general de subvencions.
No obstant això, quan la persona beneficiària o l’entitat col·laboradora
no estiguen obligades a presentar les declaracions o documents a què
es refereixen les obligacions anteriors (o ens trobem en els supòsits
de l’article 24.4 i 7 del Reglament de la Llei general de subvencions),
el compliment s’acreditarà mitjançant declaració responsable.
No serà necessari acompanyar a les sol·licituds les certificacions
d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb la Hisenda estatal i
amb la Seguretat Social (ni declaració responsable) en els següents
casos:
1) En els supòsits de presentació telemàtica de sol·licituds. En aquest
cas els corresponents certificats seran recaptats directament per la
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unitat instructora, a l’empara de l’article 23.3 de la Llei general de
subvencions.
2) En el cas de sol·licituds amb signatura manuscrita, quan la persona sol·licitant atorgue expressament el consentiment per tal que
l’òrgan concedent obtinga de forma directa l’acreditació del compliment de les expressades obligacions a través de certificats telemàtics.
l) Per a les entitats que es troben obligades a presentar les declaracions o documents a què es refereixen les obligacions anteriors (o
ens trobem en els supòsits de l’article 24.4 i 7 del Reglament de la
Llei general de subvencions), de conformitat amb la legislació vigent:
disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de
documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al col·lectiu beneficiari en cada
cas, com ara balanç de resultats de l’activitat i la seua organització,
amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de
comprovació.
m) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons
rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control (durant un període, d’
almenys, quatre anys).
n) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en cas d’incórrer en
algun dels supòsits previstos als articles 36 i 37 de la Llei general de
subvencions.
o) Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament
del programa, activitats, inversions o actuacions de qualsevol tipus
que siguen objecte de subvenció, amb l’escut municipal o logotip
aprovat per l’Ajuntament d’Oliva.
p) Assumir, a càrrec seu, l’exclusiva responsabilitat dels projectes
per als quals es concedeix la subvenció. Així mateix, assumirà els
mitjans personals i materials que calguen per al seu compliment,
incloses les obligacions fiscals i de seguretat social que se’n deriven.
q) Fer figurar en els justificants presentats l’aplicació de la despesa
a la subvenció concedida i, si escau, el percentatge de finançament
imputable a la subvenció de l’Ajuntament, a fi de procedir al degut
control de la concurrència amb altres subvencions per a la mateixa
finalitat.
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r) Trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament
de subvencions. Aquest extrem s’acreditarà mitjançant declaració
responsable del beneficiari, segons el que estableix l’article 25 del
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en
avant Reial Decret 887/2006).
s) Aquelles altres que, de forma expressa, s’indiquen en les convocatòries públiques de subvencions atenent al caràcter específic del
projecte, acció, conducta o situació objecte de subvenció.
15. Crèdits pressupostaris
1. L’import global destinat a atendre les subvencions regulades en
les presents bases s’aplicarà amb càrrec al capítol quatre de la partida pressupostària de l’Àrea de Gent Gran del Pressupost Municipal
corresponent a l’exercici de cada convocatòria.
2. La corresponent convocatòria anual d’aquestes ajudes, efectuada
mitjançant la remissió del corresponent extracte a la Base Nacional
de Dades de Subvencions (BDNS) per a la seua posterior publicació
en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), contindrà la consignació
econòmica prevista per a cada exercici, així com la seua aplicació
pressupostària específica.
3. L’import global màxim de cada convocatòria, així com els tràmits
efectuats fins el moment immediat anterior a la resolució de la concessió de la subvenció, estarà condicionat a l’existència de crèdit
adequat i suficient en la partida pressupostaria corresponent que
s’establisca en el Pressupost Municipal de cada exercici.
16. Forma d’abonament de les subvencions
El pagament s’efectuarà, prèvia justificació pel beneficiari de la realització de l’activitat per a la qual s’ha concedit la subvenció,
mitjançant transferència bancària.
17. Possibilitat de reformulació de sol·licituds
En la present convocatòria no es preveu la possibilitat de reformulació de sol·licituds, de conformitat amb allò disposat a l’article 27
de la Llei general de subvencions.
18. Disposició final. Entrada en vigor
Las presentes bases entraran en vigor al dia següent de la seua publicació al Butlletí Oficial de la Província de València.

44

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA




BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

































         
           





      

          

           





        




      

          



           




N.º 98
25-V-2020

N.º 98
25-V-2020

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA




BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

                
         

          

           





                  
              
                   
                   
              



























45

46

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA




BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA


































                 
                  













N.º 98
25-V-2020

N.º 98
25-V-2020

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA




BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

47

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA
















         























                 
                  












48

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA




BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

N.º 98
25-V-2020













         















                 
                  














N.º 98
25-V-2020

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA




BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

49

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA










































             
            















                   
                  










50

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA




BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

N.º 98
25-V-2020











               


















                 
                  














N.º 98
25-V-2020

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA




BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

51

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA






             
          


















 











 











 











 











 











 











 











 











 











 











 











 











 











 











 































                 
                  











52

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA




BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA












             
















                 
                  














N.º 98
25-V-2020

N.º 98
25-V-2020

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA




BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA




























                 
                  














53

54

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA




BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

N.º 98
25-V-2020




























                 
                  















N.º 98
25-V-2020

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA




BOLETÍN OFICIAL
BOLETIN

DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

55














              






          











                 
                  










Oliva, 13 de maig
de 2020.—L’alcalde-president, David González Martínez.
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