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ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
26/07/2019

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
72

UNITAT
01904 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA
EXPEDIENT E-01904-2018-001467-00

PROPOSTA NÚM. 4

ASSUMPTE
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa ampliar el termini de justificació de les
subvencions concedides a les comissions falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers
de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres de 2019.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00072

"Fets
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2018 s’aprovà la
convocatòria per a la concessió d’subvencions a les comissions falleres per a la il·luminació
decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres 2019.
Segon. L’acord estableix en relació a la forma i termini de presentació del compte
justificatiu, en el punt 9.3. de la convocatòria, que 'La presentació del compte justificatiu es farà
mitjançant la seu electrònica i en el termini de justificació comprés des del 21 de març fins al 30
de juliol de 2019'.
Tercer. Tenint en compte que hi ha constància d’entitats beneficiàries que a esta data no
han pogut presentar tota la documentació que ha d’aportar-se, es considera oportú l’ampliació del
termini per tal d’afavorir el compliment d’aquest requisit.
Quart. L’ampliació ha de fer-se abans del venciment del termini de justificació (30 de
juliol de 2019). Així mateix, ja que l’ampliació no pot excedir de la meitat de l’esmentat termini,
com és este supòsit, l’ampliació ho serà fins el 30 de setembre de 2019.
Fonaments de Dret
Únic. Article 32.1. i 3. de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
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Art. 32.1: 'L’administració, excepte precepte en contrari, podrà conceder d’ofici o a
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: CPlp VTAA HWH3 woi0 nR+y NEAj puo=

petició dels interessats, una ampliació dels terminis, que no excedisquen la meitat d'aquestos, si
les circumstàncies ho aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercers. L´acord
d´ampliació haurà de ser notificat als interessats'.
Art. 32.3: 'Tant la petició dels interessats com la decisió sobre l’ampliació haurà de
produir-se, en tot cas, abans del venciment del termini de qué es tracte. En cap cas, haurà de ser
objecte d´ampliació un termini ja vençut'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Únic. Aprovar l’ampliació del termini de justificació de la subvenció a les comissions
falleres per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes
falleres 2019 fins el 30 de setembre de 2019."
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