Assumpte: Comunicació proposta aportació econòmica.
Mitjançant la present li comunique que en el pressupost municipal per a l’any 2020
s’ha consignat una dotació econòmica destinada a l’aportació a favor de la Fundació
Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, supeditat a l’aprovació definitiva de la
modificació de crèdit num. 89/2020 aprovada inicialment en el Ple de l‘Ajuntament
celebrat el 15 d’abril de 2020, per l’import següent:
Entitat
FUNDACIÓ MUSEU DEL TEXTIL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA- NIF G96990981

Aplicació pressup.
51200.33300.48000

Import
12.000,00 €

APORTACIO FUNDACIÓ MUSEU TEXTIL

Als efectes de continuar amb la tramitació de l’expedient i formalitzar aquesta
aportació municipal a la Fundació, s’ha de presentar en la seu electrònica de
l'Ajuntament d'Ontinyent, fins el dia 5 de juny de 2020, escrit d'acceptació
acompanyat d'una memòria detallada de les activitats a desenvolupar per la Fundació i
el destí de l’aportació municipal, amb un pressupost d’ingressos i despeses
previstes. L’aportació es destinarà a despeses corrents de l’entitat, no a finançar les
obres del futur Museu Textil.
Es podrà sol·licitar la tramitació d'una bestreta del 80% de l'import de l’aportació,
motivant la seua necessitat per a fer front als pagaments de les activitats vinculades a
l’aportació municipal, tenint en compte que en este cas, s’haurà d'acreditar en el
moment de la justificació el pagament de la totalitat de les despeses.
Així mateix caldrà aportar document de Manteniment de Tercers (amb les dades del
compte bancari en què s’haja de realitzar l’ingrés de l’aportació) o indicar en el seu
escrit que este document es el mateix que ja obra en poder de l’Ajuntament.
Es recorda que les despeses i ingressos realitzats han de ser congruents amb el
pressupost presentat. En cas d'existir diferències negatives en les despeses corrents
es minorarà la subvenció proporcionalment.
No s’acceptaran com a despesa subvencionable despeses d’inversió o amortització de
préstecs, despeses sumptuàries, premis ni entregues dineràries o en espècie a tercers
per part de l’entitat beneficiària.
Per poder tindre la condició de beneficiari haurà d’acreditar que l’entitat està al corrent
en les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, per a la qual cosa
haurà de presentar els certificats acreditatius corresponents o autorització a
l’Ajuntament d’Ontinyent per a fer la consulta, segons model normalitzat que s’adjunta.
En aplicació d'allò disposat als punts 3 i 4 de la DA 3ª del RD 463/2020 de 14 de
març, pel qual es declara l'estat d'alarma, al tractar-se d’un pagament a entitats que
possiblement s'hagen vist afectades per la paralització econòmica derivada de la
declaració de l’estat d’alarma, i en concordança amb el que disposa l'apartat F) del pla
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"TORNEM JUNTS" aprovat pel Ple de l'Ajuntament el dia 15 d'abril de 2020, es
considera adient evacuar este tràmit com a indispensable per a la protecció de l’interès
general.
En cas de no presentar la documentació, s’entendrà que renuncia a l’aportació
econòmica i es procedirà al tancament de l’expedient sense més tràmits.
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Ontinyent,
Document signat electrònicament al marge.
Regidoria Delegada del servei de Promoció Econòmica
(Decret d’Alcaldia 1813/2019, de 18 de juny)

