
 
Ajuntament de Benifairó de les Valls

ANUNCI
Convocatòria ajudes “Vacuna Prevenar 2016”

Que per l'alcaldia de la Corporació s'ha dictat amb data 1 de desembred e 2016 resolució amb el següent 
tenor:

« Vista  la  Base 21 d'Execució del  Pressupost  d'aquest  Ajuntament  de 2016 que preveu,  als  efectes 
previstos en l'article 22.2 a) de la Llei 38/2003, General de Subvencions, l'atorgament de la subvenció per 
a l’administració de la vacuna Prevenar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 313.489.06 del pressupost 
de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls.

Vist que s'ha considerat convenient per esta Alcaldia efectuar la convocatòria de la referida subvenció.

Vist l'informe de secretaria-intervenció.

De conformitat amb el que establixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i les 
Bases d’Execució del Pressupost.

RESOLC

Primer. Efectuar  convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  per  a  l’administració  de  la  vacuna 
Prevenar amb càrrec a l’aplicació pressupostària 313.489.06 del pressupost de l’Ajuntament de Benifairó 
de les Valls, per a l’any 2016 amb les següents característiques:

1. Beneficiaris: bebés empadronats a Benifairó nascuts amb anterioritat a l'1 de gener de 2015.

Almenys un dels progenitors empadronats a Benifairó  de les Valls  com a mínim durant els 6 mesos 
anteriors a la data de la vacunació i en el moment d'atorgament de la subvenció i que complisquen els  
requisits establits per Resolució d'Alcaldia

Vacuna Prevenar. Dosi subministrades entre el 2 de novembre de 2015 i l'1 de novembre de 2016. 

Quantia:  Quantitat  a  un  tant  alçat  a  prorratejar  entre  els  sol·licitants.  Màxim  100%  de  la  despesa 
efectuada.

Documentació  a  aportar:  justificació  de  la  despesa  efectuada  i,  si  és  el  cas,  la  documentació  que 
s'exigisca per Resolució d'Alcaldia.

4. Sol·licituds: fins el 13 de desembre del 2016 (inclòs), prèvia presentació de la documentació requerida.

5.  Documentació  a  aportar:  justificació  de  la  despesa  efectuada  i  en  el  seu  cas  documentació  que 
s’exigisca per resolució d’alcaldia, considerant-se adequada:

a. Justificació de l’administració de la vacuna, per mitjà de còpia compulsada de la cartilla de vacunació 
(calendari de vacunacions i pàgina del titular).

b. Justificació de la despesa efectuada, per mitjà de tiquet o factura justificativa del gasto anterior a la data 
de vacunació.

c. Declaració responsable de què en el sol·licitant no concorre cap de les circumstàncies que impedisquen 
obtindre la condició de beneficiari de subvencions públiques, establides en l'article 13 de la Llei General 
de Subvencions.

d.  Document  acreditatiu  de  la  titularitat  i  número  IBAN del  compte  bancari  a  nom del  bebè  o  dels 
progenitors

Segon. Publicar la mencionada convocatòria en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament.»

El es publica per a general coneixement.

Benifairó de les Valls, a la data de la firma.

L’alcalde,

Signat. Antonio Enrique Sanfrancisco Meseguer.

DILIGÈNCIA que expedeix la secretària interventora d'este Ajuntament per a fer constar que el present Anunci s'ha publicat en el Tauler  
d'Edictes de l'Ajuntament amb data 01/12/16. Done fe.

La secretària interventora,

Signat. Mª de la O Pérez Cayuela.
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