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PROPOSTA NÚM. 2

ASSUMPTE
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a les
comissions falleres per a la insonorització dels seus casals fallers.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00066
"Fets

1r. Mitjançant acord de la JGL de data 6 d’octubre de 2017 s’aprovà la convocatòria per a
la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la insonorització dels seus casals
fallers.
2n. Segons consta en l’informe proposta de concessió del Servici instructor de data 30 de
novembre de 2017 les sol·licituds presentades per les entitats beneficiàries reunixen els requisits
establits en la convocatòria i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
així com en la legislació en matèria de procediment administratiu i s'acompanyen de la
documentació requerida a este efecte. A més a més, les entitats beneficiàries no es troben
sotmeses en cap de les circumstàncies relacionades en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei General
de Subvencions, es troben al corrent de les obligacions fiscals i enfront de la Seguretat Social i
per reintegrament de subvencions, no tenen pendents de justificació cap subvenció per este
Ajuntament ni s'han percebut altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa
finalitat que financen l'activitat subvencionada.
3r. Mitjançant dictamen de la Comissió de Valoració, segons acta de data 1 de desembre de
2017 es proposa com a beneficiàries les comissions falleres que apareixen en este, una vegada
baremades de conformitat amb la convocatòria, així com les que no poden ser-ho.
4t. Consta en l'expedient informe de la Intervenció, Servici Fiscal Gastos.
Als anteriors fets li són aplicable els següents:
Fonaments de Dret

ACORD
Primer. Els articles 9.4; 10.4; 14.1; 18; 19.3; 22.2.c); 28; 32; 34.2 i 5; 44 i disposició
addicional catorzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Segon. Els articles 184 i 189.2, 213 a 223 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en les bases 26, 44 i
77 d'execució del Pressupost de 2017 i altres preceptes legals i reglamentaris que resulten
d'aplicació.
Tercer. L'òrgan competent per a l'aprovació de l'expedient és l'Alcaldia que la té delegada
en la Junta de Govern Local, en virtut del previst en l'article 10.4 de la LGS ('La competència per
a concedir subvencions en les corporacions locals correspon als òrgans que tinguen atribuïdes
tals funcions en la legislació de règim local') i en l'article 124.4.ñ) i 5 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb la Resolució d’Alcaldia núm.
20, de 26 de juny de 2015, apartat 2), segons la qual es delega en la Junta de Govern Local les
atribucions per a la resolució dels assumptes següents: Atorgar subvencions a organismes,
persones i entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara que sent de menor import es
convoquen i resolguen de forma conjunta. Així mateix, atorgarà subvencions que no hagen estat
objecte d’una altra delegació específica.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Concedir a les entitats beneficiaries i pels imports que s'indiquen en l’Annex 1, la
subvenció del Programa Insonorització de Casals 2017 per l'import total de 47.378,10 €,
disposant la despesa prèviament autoritzada per acord de la Junta de Govern Local de data 6
d’octubre de 2017 i reconeixent l'obligació de pagament de les ajudes indicades a favor de les
comissions, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2017 EF580 33800 48910 del Pressupost
2017, segons proposta de gasto, items gasto i documents d'obligació expressats en l'Annex 1.
Segon. Desestimar les sol·licituds realitzades per les comissions de falles que s'indiquen en
l'Annex 2 pels motius que en el mateix apareixen.
Tercer. Els beneficiaris de les ajudes queden subjectes al compliment de les obligacions
que resulten de la normativa reguladora de subvencions i, en particular, a les establides en
l'article 14 de la Llei General de Subvencions, l’art. 11 de l’Ordenança General de Subvencions
de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics i en l’apartat 11 de la convocatòria.
Quart. Atorgar a les ajudes concedides l'adequada publicitat."
ANNEX 1
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CENS

FALLA

CIF

PROPOSTA

ÍTEM
GASTO

DO

PRESSUPOST

IMPORT
CONC.

PUNTS

177

SUECA-LITERATO AZORÍN

G96836077

2017/3292

199950

27636

10.586,29 €

6.250,00 €

3,72

28

CUBA-LITERATO AZORIN

G46476495

2017/3292

200000

27640

30.385,82 €

6.250,00 €

2,28

12

CONVENTO
JERUSALEM-MATEMATICO MARZAL

G96834619

2017/3292

200010

27644

20.084,76 €

6.250,00 €

1,75

19

PLAZA SANT BULT

G46837472

2017/3292

200050

27646

3.628,10 €

3.628,10 €

1,1

155

BARRACA-TRAVESIA
ROSARIO

G46738894

2017/3292

200070

27648

18.340,20 €

6.250,00 €

0,94

85

CUBA-DENIA

G46778767

2017/3292

200100

27650

13.120,06 €

6.250,00 €

0,74

56

AZCARRAGA-FERNANDO
CATÓLICO

G46779948

2017/3292

200110

27651

112.638,90 €

6.250,00 €

0,68

124

LUIS OLIAG-MARIOLA-GRANADA

G46553954

2017/3292

200130

27652

12.100,00 €

6.250,00 €

0,56

IGLESIA

EL

47.378,10 €

ANNEX 2
CENS

FALLA

NIF

MOTIU

240

MAESTRO BELLVER-MARIANO RIBERA

G46793865

Falta
crèdit
pressupostari

284

CERAMISTA ROS-JOSE M MORTES LERMA

G46773545

Fora de termini

