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Ajuntament d’Aielo de Malferit
Anunci de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit sobre extracte 
de l’acord de la Junta de Govern Local, de 21 de juliol 
de 2020, pel qual s’aproven les bases reguladores i la 
convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a 
comparses de la localitat per a l’any 2020.

ANUNCI
Primer. Beneficiaris
El beneficiaris seran les comparses d’Aielo de Malferit que complis-
quen els següents requisits:
a) Participen en les activitats organitzades dins de la programació 
d’actes del Mig Any Fester de l’any 2020.
b) Tinguen el seu domicili social i desenvolupen les seues activitats 
a Aielo de Malferit.
c) Estiguen inscrites en el Registre de Seus Festeres Tradicionals de 
la Comunitat Valenciana.
d) Atenguen al compliment de les obligacions establides per l’As-
sociació de Festes de Moros i Cristians, que s’acreditarà mitjançant 
informe expedit per aquesta.
Segon. Objecte.
Concessió d’ajudes econòmiques a les comparses de la localitat 
d’Aielo de Malferit, inscrites en el Registre de Seus Festeres Tradicio-
nals de la Comunitat Valenciana, destinades a fomentar la participació 
de les mateixes en les activitats del Mig Any Fester 2020.
Tercer. Bases reguladores
La convocatòria i les bases estaran publicades en la web municipal 
www.aielodemalferit.es, i al tauler d’anuncis municipal.
Quarta. Finançament i compatibilitat
Les ajudes que es concedeixin es finançaran amb càrrec al Pressupost 
Municipal de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit i la concessió quedarà 
condicionada a la suficiència, existència i disponibilitat de crèdit.
S’admet la percepció d’altres subvencions procedents de qualsevol 
altra Administració Pública o entitat privada, sempre que l’import 
de les subvencions aïllada o conjuntament no excedisca de l’import 
total de les despeses justificades.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es podran presentar dintre del termini d’un mes a 
partir del dia següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria 
al BOP.
Sisè. Altres dades 
Les sol·licituds es presentaran en el Registre General d’Entrada 
de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit o mitjançant qualsevol dels 
procediments previstos en la legislació sobre règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Aielo de Malferit, 29 de juliol de 2020.—L’alcalde, Juan Rafael 
Espí Mompó.
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