FEDERACIÓN DE MUIXERANGUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Assumpte: Sol·licitud de documentació actualitzada per a la firma d’un conveni en 2020
Conveni: Federació de Muixerangues de la Comunitat València per a la col·laboració en activitats
de funcionament i coordinació.

El pressupost de la Generalitat per a 2020 aprovat per Llei 10/2019, de 27 de desembre (DOGV
8708, 31.12.2019), recull en el capítol IV del programa pressupostari de l’Institut Valencià de
Cultura, la línia de subvenció S8577000, de regulació nominativa, el beneficiari de la qual és la
Federació de Muixerangues de la Comunitat Valenciana per a la col·laboració en activitats de
funcionament de la Federació de Muixerangues de la Comunitat Valenciana, amb una dotació de
55,000€.
Amb la finalitat d'iniciar la tramitació del conveni que regularà aquesta subvenció (s'adjunta
l’esborrany) hauran de remetre, al més prompte possible, la documentació següent:
- Document de constitució de l´entitat i Estatuts; ara bé, si manifesteu que no ha hagut
modificacions, l’IVC conserva la documentació que lliuràreu l’any passat i per tant no cal tornar-la
a aportar.
- Acord adoptat per l'òrgan de govern de la Federació aprovant la subscripció d'aquest conveni i
facultant al seu representant.
-Declaració responsable de no trobar-se incursa l'entitat en les prohibicions assenyalades en
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Autorització a l’Institut Valencià de Cultura per a comprovar de forma telemàtica que es troben al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En el cas de no presentar aquesta
autorització s'hauran d'aportar els certificats de les administracions corresponents que acrediten el
compliment d'aquestes obligacions.
- Declaració de subvencions, ajudes o recursos sol·licitats o concedits per altres organismes
públics o privats per al finançament de les activitats programades.
- Programa d'activitats per a l'any 2020.
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