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Conselleria de Participación, Transparencia,
Cooperación y Calidad Democrática

RESOLUCIÓ de 6 d’agost de 2019, de la consellera
de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat
Democràtica, per la qual es concedeixen i es dona publicitat a les subvencions destinades a la realització de projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria
històrica, per a la promoció de la convivència democràtica, desenvolupades per ajuntaments i mancomunitats de la
Comunitat Valenciana. [2019/8098]

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2019, de la consellera
de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad
Democrática, por la que se conceden y se da publicidad
a las subvenciones destinadas a la realización de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria
histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, desarrolladas por ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana. [2019/8098]

Mitjançant l’Ordre 21/2016, de 19 de juliol, de la Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOGV 7837, de 26.07.2016), es van establir les bases
reguladores 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 aquesta ordre es regulen tres línies d’ajudes, i l’assenyalada
correspon com a línia 2 a ajudes destinades a subvencionar projectes i
iniciatives en matèria de recuperació de la memòria històrica, per a la
promoció de la convivència democràtica, desenvolupades per ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana.
Mitjançant la Resolució de 5 de març de 2019, de la Conselleria de
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques, es va convocar, per a l’any 2019, subvencions per a la realització de projectes i iniciatives en matèria de recuperació de la memòria
històrica, per a la promoció de la convivència democràtica, desenvolupades per ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana
(DOGV núm 8507, de 15.03.2019).
Vistes les sol·licituds presentades a l’empara de la resolució esmentada, i vist que la Comissió de Valoració, en la reunió de data 13 de juny
de 2019, 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 31 de juliol de 2019, en
el qual es mostra que els ajuntaments i les mancomunitats beneficiàries
de les referides subvencions compleixen tots els requisits per a accedir
a les ajudes establides en la convocatòria.
Vistes les competències de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en matèria de memòria
democràtica, i de conformitat amb el que preveu el Decret 105/2019,
de 5 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de la
Presidència i de les conselleries de la Generalitat.
De conformitat amb el que disposen els articles 6 i 9 de l’esmentada
Ordre 21/2016, de 19 de juliol, així com en el resolc huité de la Resolució de 5 de març de 2019, i de conformitat amb el que preveu l’article
160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del sector
públic instrumental i de subvencions, resolc:

Mediante Orden 21/2016, de 19 de julio, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas (DOGV 7837, de 26.07.2016), se establecieron las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos
e iniciativas 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 a 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 ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana.
Mediante la Resolución de 5 de marzo de 2019, la Conselleria de
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas, se convocó, para el año 2019, subvenciones para la realización
de proyectos e iniciativas en materia de recuperación de la memoria histórica, en aras a la promoción de la convivencia democrática, desarrolladas por ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana.
(DOGV núm 8507, de 15.03.2019).
Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la citada Resolución,
y visto que la Comisión de valoración, en su reunión de fecha 13 de
junio de 2019, 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 31 de julio de 2019
en el que se refleja que los ayuntamientos y mancomunidades beneficiarias de las referidas subvenciones cumplen todos los requisitos para
acceder a las ayudas establecidas en la convocatoria.
Vistas las competencias de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática en materia de memoria
democrática, y de conformidad con lo previsto en el Decreto 105/2019,
de 5 de julio por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.
De conformidad con lo dispuesto 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 5 de marzo de 2019, y de conformidad con lo previsto en
el artículo 160.4 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública,
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, resuelvo:

Primer
Concedir una subvenció als projectes dels ajuntaments i les mancomunitats de la Comunitat Valenciana que s’esmenten en l’annex I per
un import global de 238.694,35 € (dos-cents trenta‑huit mil sis-cents
noranta-quatre euros amb trenta-cinc cèntims) amb càrrec al capítol
IV, línia de subvenció 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 2019.
En l’annex I esmentat es detalla l’import assignat a cada un dels
projectes dels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana
que han superat els 10 punts, atés l’ordre de puntuació i fins a l’esgotament dels fons establits en la convocatòria.

Primero
Conceder una subvención a los proyectos de los ayuntamientos y
mancomunidades de la Comunitat Valenciana que se citan en el Anexo
I por un importe global de 238.694,35 € (doscientos treinta y ocho
mil seiscientos noventa y cuatro euros con treinta y cinco 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 2019.
En el citado Anexo I se detalla el importe asignado a cada uno de los
proyectos de los ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana que han superado los 10 puntos, atendiendo al orden de puntuación y
hasta el agotamiento de los fondos establecidos en la convocatoria.

Segon
1. En l’annex II s’indiquen els ajuntaments i les mancomunitats,
els projectes de les quals han superat els 10 punts i que no han obtingut
subvenció per haver-se esgotat els fons establits en la convocatòria.

Segundo
1. En el anexo II se relacionan aquellos ayuntamientos y mancomunidades, cuyos proyectos han superado los 10 puntos y que no han
obtenido subvención por haberse agotado los fondos establecidos en la
convocatoria.
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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 que la sol·licita següent per ordre
de puntuació. En el cas de les sol·licituds que han obtingut una mateixa
puntuació, es tindrà en compte el criteri d’ordre de registre d’entrada, i
va ser primer la sol·licitud presentada en data anterior, en relació amb
la que hi ha tingut entrada en una data posterior.

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 anterior, en relación con la que ha tenido entrada en una fecha
posterior.

Tercer
Excloure-hi la sol·licitud de l’Ajuntament de Quartell, perquè les
actuacions per les quals se sol·licita la subvenció no estaven incloses en
els projectes i actuacions subvencionables, de conformitat amb el que
disposa el resolc tercer, apartat 1, de la Resolució de convocatòria, en
relació amb l’article 2.3 de l’Ordre de bases (annex III).

Tercero
Excluir la solicitud del Ayuntamiento de Quartell, al no estar las
actuaciones por las cuales se solicita la subvención, incluidas en los proyectos y actuaciones subvencionables, de conformidad con lo dispuesto
en el resuelvo tercero, apartado 1, de la Resolución de convocatoria, en
relación con el artículo 2.3 de la Orden de bases (Anexo III).

Quart
1. La justificació de les subvencions per part dels ajuntaments i les
mancomunitats beneficiàries es farà conforme al que estableix l’article
14 de l’Ordre de bases reguladores.
2. La presentació de la justificació es realitzarà de manera telemàtica en els termes previstos en el resolc deu de la Resolució de 5 de març
de 2019.
3. Es reduirà proporcionalment la subvenció en el cas que la justificació de les despeses realitzades no aconseguisca 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 el
desenvolupament d’aquesta activitat. La presentació extemporània de
la justificació donarà lloc a la incoació 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.
4. El termini màxim per a la presentació de la justificació de la subvenció serà de dos mesos a partir de la finalització de l’activitat o el projecte subvencionat i, en tot cas, finalitzarà el 14 de novembre de 2019.

Cuarto
1. La justificación de las subvenciones por parte de los ayuntamientos y mancomunidades beneficiarias se realizará conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Orden de bases reguladoras.
2. La presentación de la justificación se realizará de forma telemática en los términos previstos en el resuelvo diez de la Resolución de 5
de marzo de 2019.
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 esa actividad. La presentación extemporánea de la justificación
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.
4. El plazo máximo para la presentación de la justificación de la
subvención será de dos meses a partir de la finalización de la actividad o
proyecto subvencionado, y, en todo caso, finalizará el 14 de noviembre
de 2019.

Cinqué
1. El pagament de les subvencions es realitzarà en pagament únic,
després de la justificació de la despesa realitzada, mitjançant la transferència bancària al compte designat per l’ajuntament o la mancomunitat
beneficiària en la seua sol·licitud.

Quinto
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 el ayuntamiento o mancomunidad beneficiaria
en su solicitud.

Sisé
Els ajuntaments i les mancomunitats beneficiaris quedaran sotmesos
a les actuacions de control i supervisió contingudes en l’article 13 de
les bases reguladores.

Sexto
Los ayuntamientos y mancomunidades beneficiarios quedarán
sometidos a las actuaciones de control y supervisión contenidas en el
artículo 13 de las bases reguladoras.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà
interposar-se recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que
l’ha dictada, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà a la seua
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà a la publicació, de conformitat amb el que disposa la legislació reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, i la legislació de procediment
administratiu comú, sense perjudici que puguen interposar qualsevol
altre que estimen pertinent.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 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 Valenciana, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 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, 6 d’agost de 2019.– La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica: Rosa Pérez Garijo.

València, 6 de agosto de 2019.– La consellera de Participación,
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática: Rosa Pérez Garijo.

XÀTIVA

ELDA

LLÍRIA

DÉNIA

CALLOSA D’EN SARRIÀ

LA POBLA DE VALLBONA
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XILXES

ONIL

ELX

JSRDAJ/2019/38

JSRDAJ/2019/45

JSRDAJ/2019/59

JSRDAJ/2019/3

JSRDAJ/2019/24

JSRDAJ/2019/25

JSRDAJ/2019/26

JSRDAJ/2019/27

JSRDAJ/2019/30

JSRDAJ/2019/46

JSRDAJ/2019/51

ORIHUELA

VISTABELLA DEL MAESTRAT

PORTELL DE MORELLA

PETRER

ALCUDIA DE VEO

RAFELBUNYOL

AÍN

JSRDAJ/2019/54

JSRDAJ/2019/55

JSRDAJ/2019/21

JSRDAJ/2019/61

JSRDAJ/2019/63

JSRDAJ/2019/18

Ajuntament o mancomunitat sol·licitant/
Ayuntamiento o mancomunidad solicitante

JSRDAJ/2019/53

Expedient/
Expediente

BIGASTRO

JSRDAJ/2019/32

P0306500J

P0309600E

P1205300E

P0310200A

P4613300E

P4620400D

P0304800F

P0306300E

P4614900A

P0306600H

P4614700E

P0304400E

P1201600B

“El refugio de la memòria”. Jornades d’història i memòria (1936-1946)

Commemoració del 80 aniversari del final de la Guerra Civil Espanyola a Onil

Iniciativa per a la recuperació del sistema defensiu de la partida de la Comtessa

II Cicle de Memòria Històrica 2019

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

“La veu dels refugis”: programa educatiu sobre la memòria històrica i democràtica de Gandia i el
seu patrimoni cultural

19,5

Monografies Història i memòria. La Guerra Civil a Dénia i Brigadistes. Les brigades
internacionals a Benissa i Dénia. Audiovisual sobre el final del franquisme

19,5

21

Setmana de memòria històrica. Publicació llibre Paisatges de guerra. La rellevància de Llíria
en la defensa de València. Exposició “La força de la dona. 40 protagonistes en la València
Republicana” Documental Patrimoni bèl·lic a la ciutat de Llíria. Jornada poètica.

19,5

21,5

Edició llibre La 30 Brigada Mixta. Elda y Petrer en el frente de Guadarrama

Reconeixement, investigació i llibre sobre els afusellats a la Pobla de Vallbona durant la repressió
franquista

21,5

Acte homenatge víctimes bombardeig de l’estació 1939. Exposició commemorativa 80 aniversari
bombardeig. Estudis i viatge sobre el presoners xativins al camp d’extermini de Mauthausen

La memòria democràtica com a ferramenta educativa del segle XXI

21,5

21,5

Puntuació/
Puntuación

Continuïtat al projecte documental “Memorias de Bigastro”

“Muntanyes de la guerra III”. Memòria històrica d’Artana: ampliació del conjunt memorial del
centre de resistència El Puntal

Projecte/Proyecto

P1200200B

P4620900C

P1200600C

P0310400G

P1209100E

P1213900B

P0309900I

CIF

Homenatge als republicans i republicanes caiguts en la defensa de la línia Torques-Les Covetes

Publicació sobre la línia immediata a Rafelbunyol

Conjunt memorial El Jinquer-La Almenarilla. Fase II

19,5

19,5

19,5

19,5

19,5

La vida a Portell durant la segona república, la Guerra Civil i la postguerra (1931-1949).
Memòria gràfica
Un territorio para el final de una guerra 1936-2019

19,5

19,5

Puntuació/
Puntuació

X Jornada de Memòria Històrica de Vistabella. Dissabte, 17 d’agost del 2019

VIII Edició Murals de Sant Isidre 2019

Projecte/proyecto

AJUNTAMENTS I MANCOMUNITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB PROPOSTA DE QUANTITATS QUE S’HAN DE CONCEDIR
AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA CON PROPUESTA DE CANTIDADES A CONCEDER

ARTANA

Ajuntament o mancomunitat que les sol·licita/
CIF
Ayuntamiento o mancomunidad solicitante

JSRDAJ/2019/19

Expedient/
Expediente

ANNEX I / ANEXO I

AJUNTAMENTS I MANCOMUNITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB PROPOSTA DE QUANTITATS QUE CAL CONCEDIR
AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA CON PROPUESTA DE CANTIDADES A CONCEDER

4.371,13

10.527,00

6.534,00

10.000,00

9.993,57

860,00

58.651,07

Import
sol·icitat € /
Importe
solicitado €

10.000,00

1.407,61

10.000,00

5.335,00

9.462,20

4.795,88

7.300,00

8.736,00

7.752,45

1.358,57

9.990,75

3.152,05

11.900,35

Import
sol·licitat € /
Importe
solicitado €

4.114,00 (1)

8.947,95 (2)

2.365,55 (1)

10.000,00

7.525,17 (1)

731,00 (2)

10.000,00 (3)

Quantitat que es
concedirà €/
Cantidad que se
concederá €

8.865,50 (2)

1.407,61

5.224,78 (1)

4.534,75 (2)

9.462,20

4.795,88

6.205,00 (2)

8.736,00

7.752,45

1.358,57

8.492,14 (2)

2.679,24 (2)

2.607,25 (1)

Quantitat que es
concedirà €/
Cantidad que se
concederá €
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BUÑOL

CARLET

ATZENETA DEL MAESTRAT

MORELLA

VILA-REAL

JSRDAJ/2019/17

JSRDAJ/2019/13

JSRDAJ/2019/2

JSRDAJ/2019/35

JSRDAJ/2019/44

P4616100F

P1213500J

P1208000H

P1200100D

P4608700C

P4607900J

P4610800G

Espais de memòria històrica i petjades de silenci a la Vila

Projecte de difusió i posada en valor dels refugis antiaeris a Morella

IV Jornades de Memòria Històrica d’Atzeneta del Maestrat. 19 i 20 d’octubre de 2019

Homenatge a Bernardo Primo Hervás, víctima dels camps de concentració nazis

17,5

17,5

17,5

17,5

18

Documental La Guerra Civil y la represión franquista en Chelva
Viatge a Mauthausen i exposició “Buñol rojo”

19
18,5

Jornades per la Memòria Històrica 2019

17
17

P4612000B “Cuéntame tu historia”. Recopilació de testimonis
Edició i publicació del llibre Actas II Jornada Guerra Civil y memoria histórica en la
P4626000F
Serranía
P1200010E Mòduls expositius intel·ligents per a la interpretació de la ruta de la línia XYZ

ENGUERA

VILLAR DEL ARZOBISPO

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL
ALT PALÀNCIA

LA FONT DE LA FIGUERA

PAIPORTA

LLUTXENT

GODELLETA

ALGEMESÍ

LA POBLA LLARGA

BORRIANA

BENLLOC

ALZIRA

JSRDAJ/2019/40

JSRDAJ/2019/41

JSRDAJ/2019/50

JSRDAJ/2019/11

JSRDAJ/2019/14

JSRDAJ/2019/16

JSRDAJ/2019/20

JSRDAJ/2019/36

JSRDAJ/2019/39

JSRDAJ/2019/57

JSRDAJ/2019/47

V Jornades de Memòria Democràtica

P4601700J

Homenatge a les víctimes de l’holocaust i als afusellats a la presó d’Alzira

P1202900E IV Jornades sobre la Memòria Històrica a Benlloc

P1203200I

P4620500A Memòria històrica de la Pobla Llarga

P4602900E Plaques informatives memòria històrica 2019

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

II Jornades sobre memòria històrica: “Una visió regional i local. De la república al
franquisme”

17
16,5

Jornades de Memòria Històrica 2019

P4613800D Publicació del llibre Godelleta y la dictadura franquista

P4615200E

P4618800I

P4613000A III Jornades sobre memòria històrica a la Font de la Figuera: “Les dones de la postguerra”

17

17,5

17,5

JSRDAJ/2019/10

P0314000A Recuperació memòria històrica. Obra de teatre, documental i llibre
P4601800H Jornada Memòria Històrica i Guerra Civil a la Sabuquera

ALCUBLAS

Projecte/proyecto

VILLENA

CIF

Puntuació/
Puntuació

JSRDAJ/2019/52

Ajuntament o mancomunitat sol·licitant/
Ajuntament o mancomunitat sol·licitant

JSRDAJ/2019/48

Expedient/
Expediente

CHELVA

JSRDAJ/2019/34

AJUNTAMENTS I MANCOMUNITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB PROPOSTA DE QUANTITATS A CONCEDIR
AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA CON PROPUESTA DE CANTIDADES A CONCEDER

MANISES

JSRDAJ/2019/60

7.921,92

6.189,80

1.177,53

4.210,00

2.079,62

1.642,89

4.662,34

10.000,00

1.100,00

9.999,98

5.000,00

10.000,00

1.100,00

7.135,34

Import sol.
Licitat € /
Importe
solicitado €

10.000,00

12.100,00

2.500,00

172,50

9.500,00

7.114,80

5.000,00

5.440,37 (1)

5.230,48 (1)

1.000,90 (2)

3.493,50 (1)

2.079,62

1.396,46 (2)

3.962,99 (2)

10.000,00

697,00 (1)

8.499,98 (2)

4.250,00 (2)

9.045,70 (2)

935,00 (2)

6.065,04 (2)

Quantitat que es
concedirà €/
Cantidad que se
concederá €

10.000,00

10.000,00 (3)
3).

2.125,00 (1)

146,63 (2)

8.075,00 (2)

7.114,80

5.000,00
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P0300075I

MANCOMUNITAT L’ALCOIÀ I EL
JSRDAJ/2019/58
COMTAT

P4617400I

JSRDAJ/2019/42 ALMENARA

MONTSERRAT

MASSALFASSAR

ALTEA

JSRDAJ/2019/1

JSRDAJ/2019/6

JSRDAJ/2019/7

P1206100H Arxiu Querol Carbó. Una col·lecció fonamental per a la recuperació de la memòria històrica a la comarca dels Ports

JSRDAJ/2019/29 FORCALL

11,5

11,5

11,5

P0301800I

P1209600D Homenatge a les víctimes dels bombardejos de la Guerra Civil Espanyola

JSRDAJ/2019/15 ROSSELL

“Temps de guerra i fam”. Commemoració del 80 aniversari de la fi de la Guerra Civil

11,5

12

12

14,5

14,5

14,5

P4616500G Jornades de Memòria Històrica

“Memoria de hacer”. Instal·lació de poegrafies

P4605300E “Combatents de l’últim front”. Homenatge
P1201100C Cicle sobre el 80 aniversari de la fi de la Guerra Civil: repressió, silenci, mort, exili, deportació i resistència

JSRDAJ/2019/12 BENEIXIDA

Jornades de la Memòria Històrica i Democràcia (del final de la Guerra a la transició)

P1202600A Exposició sobre el Guernika a Benassal

JSRDAJ/2019/56 BENASSAL

14,5

P0305600I

JSRDAJ/2019/4

Exposició “Carrers a la república. El traçat de la nostra història”

15,5

JSRDAJ/2019/28 TERESA

COCENTAINA

16

16

Puntuació/
Puntuació

4.114,00 (2)

4.216,85 (2)

10.000,00

Quantitat que es
concedirà €/
Cantidad que se
concederá €

Teresa, centre de la línia XYZ. Projecte per a la recuperació i posada en valor de les defenses republicanes de la línia XYZ a
P1211000C
Teresa

VALÈNCIA

JSRDAJ/2019/8

Projecte/proyecto

P4625900H Recuperar la memòria històrica en el context local “Relats de guerra i postguerra a Castelló”

CIF

4.840,00

4.961,00

10.000,00

Import
sol·licitat € /
Importe
solicitado €

P4625200C “La maternitat suïssa d’Elna. Un bressol d’humanitat enmig de la barbàrie”

VILLANUEVA DE CASTELLÓN

Ajuntament o mancomunitat sol·licitant/
Ajuntament o mancomunitat sol·licitant

JSRDAJ/2019/9

Expedient/
Expediente

16,5

16,5

16,5

Puntuació/
Puntuació

AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA QUE NO HAN PODIDO
ACCEDER A LA FINANCIACIÓN POR HABERSE AGOTADO LOS FONDOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA

AJUNTAMENTS I MANCOMUNITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA QUE NO HAN POGUT
ACCEDIR AL FINANÇAMENT PER HAVER-SE ESGOTAT ELS FONS ESTABLITS EN LA CONVOCATÒRIA

ANNEX II

P4621500J Restauració, posada en valor i difusió de grafit polític de Juan Negrín de 1939

(1) A l’import del projecte s’han restat quantitats de conceptes del pressupost NO subvencionables.
(2) La quantitat que s’ha de concedir és el 85 % del projecte.
(3) S’hi aplica el límit de 10.000,00 euros.

P4625300A “Tres somnis tallats”

JSRDAJ/2019/22 REQUENA

Projecte/Proyecto

JSRDAJ/2019/64 VALLADA

CIF

P0311900E La Guerra Civil en Sant Joan d’Alacant. Fuentes y testimonios para su estudio

Ajuntament o mancomunitat sol·licitant/
Ajuntament o mancomunitat sol·licitant

JSRDAJ/2019/43 SANT JOAN D’ALACANT

Expedient/
Expediente

AJUNTAMENTS I MANCOMUNITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA AMB PROPOSTA DE QUANTITATS A CONCEDIR
AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA CON PROPUESTA DE CANTIDADES A CONCEDER
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BENIGÀNIM

ALMASSORA

PLANES

JSRDAJ/2019/37

JSRDAJ/2019/49

JSRDAJ/2019/62

QUARTELL

ANNEX III

Guerra Civil y postguerra en Planes: Estudio de represión en Planes 1936-1945

Exposició itinerant del bombardeig sobre Almassora el 15 de juny de 1938 i del refugi del Calvari

P4610500C

CIF

Consulta pública per canvi de nom “Carrer General Abriat” i substitució plaques del carrer per la
nova denominació “Carrer del Sistar”

Projecte/Proyecto

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

Puntuació/
Puntuació

(1)

Causes de l’exclusió/
Causas de la exclusión

Valencians sota el franquisme i als camps de concentració nazis. Homenatge als represaliats republicans

Projecte de recuperació de la memòria històrica al poble de les Alqueries

Commemoració i recuperació de la memòria dels cinc carcaixentins deportats als camps d’extermini
nazis

Projecte/proyecto

(1) Les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció no estan incloses en els projectes i les actuacions subvencionables, de conformitat amb el que disposa l’apartat tercer, 1 de la convocatòria, en relació amb l’article
2.3 de l’ordre de bases.

JSRDAS/2019/23

P0310600B

P1200900G

P4606200F

P1214300D

P4608500G

CIF

AJUNTAMENTS I MANCOMUNITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXCLOSOS
AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA EXCLUIDOS

Ajuntament o mancomunitat que les sol·licita/
Ayuntamiento o mancomunidad solicitante

LES ALQUERIES

JSRDAJ/2019/33

Expedient/
Expediente

CARCAIXENT

Ajuntament o mancomunitat sol·licitant/
Ajuntament o mancomunitat sol·licitant

JSRDAJ/2019/31

Expedient/
Expediente

AYUNTAMIENTOS Y MANCOMUNIDADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA QUE NO HAN PODIDO
ACCEDER A LA FINANCIACIÓN POR HABERSE AGOTADO LOS FONDOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA

AJUNTAMENTS I MANCOMUNITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA QUE NO HAN POGUT
ACCEDIR AL FINANÇAMENT PER HAVER-SE ESGOTAT ELS FONS ESTABLITS EN LA CONVOCATÒRIA
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