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D I P U T A C I Ó

Diputació Provincial de València
Cooperació Municipal

2023/03030 Anunci de la Diputació Provincial de València sobre el pla de suport
econòmic a mancomunitats 2023. Identificador BDNS: 679124.

ANUNCI
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la
convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de
Subvencions: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/679124.

Primer. Beneficiaris. 

Podran ser beneficiaris d'aquesta convocatòria les mancomunitats de
municipis jurídicament constituïts, de la província de València. 

Segon. Objectiu. 

Cobrir les despeses corrents en els quals incorren en l'exercici 2023 les
Mancomunitats, vinculades a l'execució de les funcions que tenen establertes en els
seus respectius Estatuts. 

Tercer. Bases reguladores. 

Les Bases reguladores de la concessió d'aquestes subvencions es troben en
l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València publicada en el BOP
número 101 de 29 de maig de 2017, i les seues modificacions, publicades en el BOP
174, de 8 de setembre de 2017, i 185, de 24 de setembre de 2020. La convocatòria es
troba publicada en el BOP número 32 de 15 de febrer del 2023.

Quart. Quantia.

La dotació màxima prevista per a aquestes ajudes ascendeix a 500.000 €,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 201.15000.46300. 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds. 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a
comptar des del següent al de la publicació del present extracte de la convocatòria al
Butlletí Oficial de la Província.

València, a 1 de març de 2023. —El diputat delegat de l'Àrea de Cooperació
Municipal, Carlos Fernández Bielsa.
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