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Investigación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 13 d’octubre de 2015, de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual 
s’adjudiquen les ajudes per a la digitalització i la restau-
ració de la documentació històrica i la millora de les ins-
tal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valen-
ciana. [2015/8384]

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2015, de la Conselle-
ria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por 
la que se adjudican las ayudas para la digitalización y la 
restauración de la documentación histórica y la mejora de 
las instalaciones de los archivos municipales de la Comu-
nitat Valenciana. [2015/8384]

Per mitjà de l’Ordre 72/2015, de 25 de juny, de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 7561, 01.07.2015), es va convo-
car un concurs públic per a la concessió d’ajudes per a la digitalització 
i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·la-
cions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana, a càrrec del 
pressupost de 2015 de la Generalitat, dins de l’aplicació pressupostària 
09.03.01.452.10.7 i la línia T2160000, denominada «Ajudes per a la 
digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de 
les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana», 
amb un import total de 65.000 euros.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, acompanyades 
de la corresponent documentació, es va reunir la Comissió Tècnica de 
Valoració constituïda a aquest efecte, que ha valorat les sol·licituds 
d’acord amb els criteris establits en la base huitena de l’ordre de convo-
catòria, i ha elevat l’informe d’adjudicació a l’òrgan competent, el qual 
ha formulat la proposta de resolució corresponent.

Vista l’esmentada proposta i de conformitat amb la base huitena de 
l’ordre de convocatòria, amb el caràcter de definitiva en atenció al que 
disposa l’esmentada base, resolc:

Primer
Concedir a les entitats que s’esmenten a continuació, per l’import 

màxim de 65.000 euros, les ajudes econòmiques següents, que només 
podran finançar les despeses per a la digitalització i la restauració de 
la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius 
municipals de la Comunitat Valenciana:

Mediante la Orden 72/2015, de 25 de junio, de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte (DOCV 7561, 01.07.2015), se convocó 
un concurso público para la concesión de ayudas para la digitalización 
y la restauración de la documentación histórica y la mejora de las ins-
talaciones de los archivos municipales de la Comunitat Valenciana, con 
cargo al presupuesto de 2015 de la Generalitat, dentro de la aplicación 
presupuestaria 09.03.01.452.10.7 y la línea T2160000, denominada 
«Ayudas para la digitalización y la restauración de la documentación 
histórica y la mejora de las instalaciones de los archivos municipales de 
la Comunitat Valenciana», con un importe total de 65.000 euros.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, acompañadas de 
la correspondiente documentación, se reunió la Comisión Técnica de 
Valoración constituida al efecto, que ha valorado las solicitudes confor-
me a los criterios establecidos en la base octava de la orden de convoca-
toria, y ha elevado el informe de adjudicación al órgano competente, el 
cual ha formulado la propuesta de resolución correspondiente.

Vista dicha propuesta y de conformidad con la base octava de la 
orden de convocatoria, con el carácter de definitiva en atención a lo 
dispuesto en la citada base, resuelvo:

Primero
Conceder a las entidades que se citan a continuación por el importe 

máximo de 65.000 euros, las ayudas económicas siguientes que solo 
podrán financiar los gastos para la digitalización y la restauración de la 
documentación histórica y la mejora de las instalaciones de los archivos 
municipales de la Comunitat Valenciana:

Ajuntament Objecte Ajuda
Ajuntament d’Agullent Armaris compactes mòbils 850,51 €
Ajuntament d’Aielo de Malferit Estanteries metàl·liques i treballs de digitalització 783,35 €
Ajuntament d’Aín Estanteries metàl·liques 337,59 €
Ajuntament d’Alcudia de Veo Estanteries metàl·liques 337,59 €
Ajuntament d’Alfafar Treballs de digitalització 502,69 €
Ajuntament d’Algemesí Treballs de digitalització 1.025,53 €
Ajuntament d’Alacant Estanteries metàl·liques 802,31
Ajuntament d’Almassora Armaris compactes mòbils i deshumidificadors 7.890,81 €
Ajuntament d’Almenara Estanteries metàl·liques 313,86 €
Ajuntament d’Almussafes Estanteries metàl·liques i treballs de digitalització 783,80 €
Ajuntament de les Alqueries Estanteries metàl·liques 285,29 €
Ajuntament de Banyeres de Mariola Termohigròmetres 337,60 €
Ajuntament de Benassal Estanteries metàl·liques 604,55 €
Ajuntament de Beniflá Estanteries metàl·liques 289,43 €
Ajuntament de Benirredrà Estanteries metàl·liques 721,11 €
Ajuntament de Bétera Armaris compactes mòbils 1.249,13 €
Ajuntament de Biar Estanteries metàl·liques 617,30 €
Ajuntament de Bocairent Armaris compactes mòbils 626,85 €
Ajuntament de Borriana Treballs de digitalització 582,23 €
Ajuntament de Callosa de Segura Estanteries metàl·liques i deshumidificador 344,85 €
Ajuntament de Carcaixent Estanteries metàl·liques 399,33 €
Ajuntament de Castelló de la Plana Estanteries metàl·liques 3.024,02 €
Ajuntament de Catadau Estanteries metàl·liques 373,17 €
Ajuntament de Catral Estanteries metàl·liques 502,69 €
Ajuntament de Chella Estanteries metàl·liques 378,95 €
Ajuntament de Crevillent Armaris compactes mòbils i treballs de digitalització 21.772,10 €
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Ajuntament d’Elda Treballs de digitalització i de restauració 568,66 €
Ajuntament d’Enguera Estanteries metàl·liques 329,89 €
Ajuntament d’Eslida Estanteries metàl·liques 475,18 €
Ajuntament de Godella Armaris compactes mòbils 6.898,92 €
Ajuntament d’Ibi Treballs de digitalització 534,46 €
Ajuntament de la Font de la Figuera Estanteries metàl·liques 514,73 €
Ajuntament de Moixent Estanteries metàl·liques 577,95 €
Ajuntament de Montserrat Armari compacte i estanteria metàl·lica 687,59 €
Ajuntament de Mutxamel Treballs de restauració 427,02 €
Ajuntament de Nules Estanteries metàl·liques i arxivador de plànols 661,78 €
Ajuntament d’Orpesa Treballs de digitalització 475,18 €
Ajuntament del Pinós Arxivador de plànols horitzontal metàl·lic 378,86 €
Ajuntament de Puçol Arxivador de plànols horitzontal metàl·lic 334,85 €
Ajuntament de Real de Gandia Estanteries metàl·liques 741,06 €
Ajuntament de Sant Mateu Estanteries metàl·liques 282,54 €
Ajuntament de València Armaris compactes mòbils 3.163,55 €
Ajuntament de Vilafamés Estanteries metàl·liques 510,49 €
Ajuntament de Villena Treballs de restauració 475,18 €
Ajuntament de Vinaròs Treballs de digitalització 612,74 €
Ajuntament de Xàtiva Treballs de digitalització 612,72 €

*  *  *  *  *

Ayuntamiento Objeto Ayuda
Ayuntamiento de Agullent Armarios compactos móviles 850,51 €
Ayuntamiento de Aielo de Malferit Estanterías metálicas y trabajos de digitalización 783,35 €
Ayuntamiento de Aín Estanterías metálicas 337,59 €
Ayuntamiento de Alcudia de Veo Estanterías metálicas 337,59 €
Ayuntamiento de Alfafar Trabajos de digitalización 502,69 €
Ayuntamiento de Algemesí Trabajos de digitalización 1.025,53 €
Ayuntamiento de Alicante Estanterías metálicas 802,31
Ayuntamiento de Almassora Armarios compactos móviles y deshumidificadores 7.890,81 €
Ayuntamiento de Almenara Estanterías metálicas 313,86 €
Ayuntamiento de Almussafes Estanterías metálicas y trabajos de digitalización 783,80 €
Ayuntamiento de Alquerías del Niño Perdido Estanterías metálicas 285,29 €
Ayuntamiento de Banyeres de Mariola Termohigrómetros 337,60 €
Ayuntamiento de Benassal Estanterías metálicas 604,55 €
Ayuntamiento de Beniflá Estanterías metálicas 289,43 €
Ayuntamiento de Benirredrà Estanterías metálicas 721,11 €
Ayuntamiento de Bétera Armarios compactos móviles 1.249,13 €
Ayuntamiento de Biar Estanterías metálicas 617,30 €
Ayuntamiento de Bocairent Armarios compactos móviles 626,85 €
Ayuntamiento de Burriana Trabajos de digitalización 582,23 €
Ayuntamiento de Callosa de Segura Estanterías metálicas y deshumidificador 344,85 €
Ayuntamiento de Carcaixent Estanterías metálicas 399,33 €
Ayuntamiento de Castellón de la Plana Estanterías metálicas 3.024,02 €
Ayuntamiento de Catadau Estanterías metálicas 373,17 €
Ayuntamiento de Catral Estanterías metálicas 502,69 €
Ayuntamiento de Chella Estanterías metálicas 378,95 €
Ayuntamiento de Crevillent Armarios compactos móviles y trabajos de digitalización 21.772,10 €
Ayuntamiento de Elda Trabajos de digitalización y de restauración 568,66 €
Ayuntamiento de Enguera Estanterías metálicas 329,89 €
Ayuntamiento de Eslida Estanterías metálicas 475,18 €
Ayuntamiento de Godella Armarios compactos móviles 6.898,92 €
Ayuntamiento de Ibi Trabajos de digitalización 534,46 €
Ayuntamiento de La Font de la Figuera Estanterías metálicas 514,73 €
Ayuntamiento de Moixent Estanterías metálicas 577,95 €
Ayuntamiento de Montserrat Armario compacto y estantería metálica 687,59 €
Ayuntamiento de Mutxamel Trabajos de restauración 427,02 €
Ayuntamiento de Nules Estanterías metálicas y planero 661,78 €
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Segundo
Desestimar el resto de solicitudes por los motivos que se especifican 

a continuación:
1. Por no ajustarse a la base séptima (documentación que hay que 

presentar) de la convocatoria.
– Ontinyent
2. Por no ajustarse a la base quinta (tipo de inversiones subvencio-

nables) de la convocatoria.
– Xert

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha dic-
tado el acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente de 
la publicación, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; o un recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala Contencioso-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente de la publicación, de con-
formidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Valencia, 13 de octubre de 2015.– La directora general de Cultura 
y Patrimonio, p. d. (OC 01.07.2015, DOCV 7561): Carmen Amoraga 
Toledo.

Segon
Desestimar la resta de sol·licituds pels motius que s’especifiquen 

a continuació:
1. Per no ajustar-se a la base setena (documentació que cal presen-

tar) de la convocatòria.
– Ontinyent
2. Per no ajustar-se a la base cinquena (tipus d’inversions subvenci-

onables) de la convocatòria.
– Xert

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es 
podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan que 
ha dictat l’acte en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de 
publicar-se, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció que en fa la Llei 
4/1999, de 13 de gener, o un recurs contenciós administratiu davant de 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de 
l’endemà de la publicació, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

València, 13 d’octubre de 2015.– La directora general de Cultura 
i Patrimoni, p. d. (OC 01.07.2015, DOCV 7561): Carmen Amoraga 
Toledo.

Ayuntamiento de Oropesa del Mar Trabajos de digitalización 475,18 €
Ayuntamiento de Pinoso Planero horizontal metálico 378,86 €
Ayuntamiento de Puçol Planero horizontal metálico 334,85 €
Ayuntamiento de Real de Gandia Estanterías metálicas 741,06 €
Ayuntamiento de Sant Mateu Estanterías metálicas 282,54 €
Ayuntamiento de Valencia Armarios compactos móviles 3.163,55 €
Ayuntamiento de Vilafamés Estanterías metálicas 510,49 €
Ayuntamiento de Villena Trabajos de restauración 475,18 €
Ayuntamiento de Vinaròs Trabajos de digitalización 612,74 €
Ayuntamiento de Xàtiva Trabajos de digitalización 612,72 €
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