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EXPEDIENT
E-01904-2021-001017-00
SERVICI
SERVICI CULTURA FESTIVA
ASSUMPTE
Concessió subvencions aniversaris exercicis 2020-2021 i 2021-2022

EDICTE
De conformitat amb el que es disposa en els punts 8.4 i 8.5 de la convocatòria de
subvencions per a la celebració d'actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus
múltiples a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i
altars de Sant Vicent de la ciutat de València, exercicis festius 2020/2021 i 2021/2022., aprovada
per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de desembre de 2022, es procedix a la publicació
de l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2022, pel qual s’aprova la concessió
d’estas subvenciones.
Contra este acord de la Junta de Govern Local, que esgota la via administrativa, es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de l’òrgan que el va dictar en el
termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la data de la publicació, de conformitat amb el que
establixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. Si és el cas, es podrà interposar un recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, dins del
termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la publicació de l’acord de la Junta de
Govern Local, de conformitat amb els articles 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí que s’utilitze qualsevol
altra via que es considere procedent.
L’acord de concessió pot consultar-se a més a més en la pàgina web de l’Ajuntament
www.valencia.es en la seu electrónica.
EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en los puntos 8.4 y 8.5 de la convocatoria de
subvenciones para la celebración de actos conmemorativos del 25 aniversario o sus múltiplos a
las comisiones falleras, cofradías, hermandades, corporaciones de Semana Santa y altares de San
Vicente de la ciudad de València, ejercicios festivos 2020/2021 y 2021/2022, aprobada por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de diciembre de 2022, se procede a la
publicación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de abril de 2022, por el que se
aprueba la concesión de dichas subvenciones.
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potestativo, recurso de reposición ante el órgano que lo dictó en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente de la fecha de la publicación, de conformidad con lo que se establece en los
artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Si es el caso, se podrá interponer un recurso
contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Valencia,
dentro del plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la publicación del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, de conformidad con los artículos 8, 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que se
utilice cualquier otra vía que se considere procedente.
El acuerdo de concesión puede consultarse además en la página web del Ayuntamiento
www.valencia.es, en la sede electrónica.
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ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
29/04/2022

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
22

UNITAT
01904 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA
EXPEDIENT E-01904-2021-001017-00

PROPOSTA NÚM. 2

ASSUMPTE
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir subvencions a comissions falleres,
confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant Vicent de la ciutat de
València per a la celebració d’actes commemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus
múltiples, exercicis festius 2020/2021 i 2021/2022.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00022

"Fets
Primer. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 3 de desembre de
2021, va adoptar acord relatiu a l'aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions
a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i altars de Sant
Vicent per a la celebració d'actes conmemoratius del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples,
exercicis festius 2020/2021 i 2021/2022, per un import màxim total estimat de 69.000 €,
autoritzat a l'aplicació pressupostària MF580 33800 48910 'Altres transferències', segons
proposta de despesa 2021/04795, item despesa 2022/009510, acord que va ser publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de València núm. 247 de data 24 de desembre de 2021, amb
l'obertura de termini de presentació de les sol·licituds i documentació, del 25 de desembre de
2021 al 13 de gener de 2022.
Segon. De conformitat amb el punt 5.4 de la convocatòria segons el tipus d'aniversari, la
quantia a concedir será la següent: vint-i-cinqué aniversari: 1.500 euros, cinquanté aniversari:
2.000 euros, setanta-cinqué aniversari: 2.500 euros i per a cent o múltiples de vint-i-cinc: 3.000
euros.
Tercer. A més a més, les subvencions a atorgar són compatibles, en virtut del previst en
l'apartat 5.1 de la convocatoria, amb la percepció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos amb la mateixa finalitat.
Quart. S'establix la possibilitat de pagament anticipat de l'import total de les ajudes
concedides a l'empara de l’apartat 5.6 de la convocatòria. Encara que aprovada en 2021 la
convocatòria, mitjançant tramitació anticipada, amb la corresponent autorització del gasto, en
l'exercici 2022 té lloc la resolució de concessió, que porta amb si el compromís de despesa i, per
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íntegre anticipat, es produix el simultani reconeixement de l'obligació de pagament, sense
perjudici de la ulterior justificació.
Cinqué. En data 2 de febrer de 2022, s’ha procedit a la publicació en el Tauler d’Edictes de
l’Ajuntament de València del llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses i a esmenar,
atorgant-se a les entitats interessades un termini de 10 dies hàbils per a fer al·legacions o esmenes
de la documentació aportada en la sol·licitud. Totes les entitats incloses en el llistat provisional
de sol·licituds a esmenar han esmenat les mateixes en termini, per la qual cosa han sigut
definitivament admeses.
Sisé. En data 25 de febrer de 2022, la Comissió de Valoració ha elevat dictamen d'ajuda
econòmica a les comissions falleres, confraries, germandats, corporacions de Setmana Santa i
altars de Sant Vicent que s'indiquen per a la celebració d'actes conmemoratius del vint-i-cinc
aniversari o els seus múltiples, que al marge de formular declaració responsable sobre els
extrems que contempla l'apartat 6.4 de la convocatòria, no incomplixen l'obligació de justificar
en termini les subvencions del Servici de Cultura Festiva d'exercicis anteriors, es troben al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social
(segons certificats de la AEAT i la TGSS), no tenen deutes de dret públic contretes i pendents
amb l'Ajuntament (segons informes del Servici de Gestió d'Emissions i Recaptació) i no són
deutores per resolució de procedència de reintegrament d'ajudes concedides per l’esmentat
Servici. Així mateix, consten les desestimacions pels motius que s’han considerat pertinents.
Seté. Consta en l’expedient informe favorable de la IGAV- Servici Fiscal Gastos.
Fonaments de Dret
Primer. L'article 34, apartat 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, establix que, complits els requisits exigits, 'la resolució de concessió de la
subvenció comportarà el compromís de despesa corresponent', afegint el seu apartat 5, com a
requisit addicional per al reconeixement de l'obligació, o des de la perspectiva del beneficiari, del
crèdit exigible, acte que porta amb si la proposta de pagament, que el beneficiari 'es trobe al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social ' i '
no siga deutor per resolució de procedència de reintegrament', admetent en el seu apartat 4 la
realització excepcional de pagaments anticipats, 'que suposaran lliuraments de fons amb carácter
previ a la justificació, com a finançament necessari per a poder dur a terme les actuacions
inherents a la subvenció', quan esta possibilitat i el règim de garanties estiga prevista
expressament en la normativa reguladora de la subvenció, com succeix amb esta subvenció, que
l’apartat 5.6 configura com una subvenció de justificació diferida o prepagable.
Resultant la definició de l'autorització, disposició o compromís de gasto, reconeixement de
l'obligació i ordenació del pagament, com a fases de gestió del pressupost de gastos (article 184,
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5 de març); del previst en els articles 54, 56, 58 i 61 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel
qual es desenvolupa el capítol primer del Títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos; i el procediment d'aprovació del
gasto i pagament subvencional, de l'establit en l'article 56 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions; i en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, com a norma
supletòria a tenor de les bases 29, 21, 26, i 18 de les d'execució del Pressupost municipal de
2022, resultant necessari el control i fiscalització interna per la Intervenció General.
Segon. Que l'òrgan competent per a l'aprovació de l'expedient, és l'Alcaldia que té la
competència delegada, segons quantia, en la Junta de Govern Local o en el regidor de Cultura
Festiva, en virtut del previst en l'article 10, apartat 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 apartats 4.ñ) i 5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació amb el punt primer, apartat 2 de la Resolució
d'Alcaldia núm. 9, de 20 de juny de 2019 ('Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions
per a la resolució dels següents assumptes (…) Atorgar subvencions a organismes, persones i
entitats que excedisquen 5.000 € i aquelles que encara sent de menor import es convoquen i
resolguen de forma conjunta. Així mateix concedirà subvencions que no hagen sigut objecte
d'una altra delegació específica…'), donant-se trasllat de l'expedient al Servici Fiscal Gastos, a
l'efecte d'emetre informe i formalitzar el compromís de gasto i el reconeixement de l'obligació,
formulant-se la corresponent proposta a l'efecte de la seua fiscalització per Intervenció.
Per l'exposat, i fiscalitzat l'expedient per la Intervenció General Municipal, de conformitat
amb el previst en l'article 214, apartat 1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en les bases 21 i 67 de les
d'execució del Pressupost municipal de 2022, s'acorda:
Primer. Concedir a les entitats que s'indiquen, per a la celebració d'actes conmemoratius
del vint-i-cinc aniversari o els seus múltiples, les ajudes econòmiques següents, segons el tipus
d'aniversari, per l'import total de 67.500,00 euros, disposant el gasto prèviament autoritzat per
acord de la Junta de Govern Local de data 3 de desembre de 2021, i reconeixent l'obligació de
pagament de les ajudes esmentades amb càrrec a l'aplicació pressupostària MF580 33800 48910
'Altres transferències' del vigent Pressupost, segon expedient comptable
GASTOS/2022/0000015372:
CENS

COMISSIÓ

CIF

ANIVERSARI

IMPORT

4

FALLA PORTAL DE VALLDIGNA - SALINAS

G46865218

100

3.000 €
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ACORD
7

FALLA BORRULL TURIA

G46800389

100

3.000 €

11

A.C. FALLA PZ DE LA MERCED

G96798293

150

3.000 €

50

A.C. FALLA CORRETGERIA BANY DELS PAVESOS

G97112312

150

3.000 €

93

A.C. FALLA ELS GENERALS

G97050413

50

2.000 €

112

A.C. FALLA AV. MALVARROSA - ANTONIO PONS - CAVITE

G46842571

75

2.500 €

149

A.C. FALLA CONDE SALVATIERRA - CIRILO AMOROS

G98471980

100

3.000 €

181

FALLA BARRIO BETERO

G96778626

50

2.000 €

189

A.C. FALLA GIORGETA - ROIG DE CORELLA

G98309024

50

2.000 €

195

FALLA GRABADOR JORDAN - ESCULTOR PASTOR

G46804258

50

2.000 €

197

A.C. FALLA ANTIGA DE CAMPANAR

G96965165

50

2.000 €

223

A.C. FALLA BENICADELL SAN ROQUE

G46811048

50

2.000 €

224

A.C. PLAÇA DE LA SEQUIOTA

G98220775

50

2.000 €

225

A.C. FALLA ROSARIO PLAZA CALABUIG

G96702238

50

2.000 €

227

A.C. FALLA GAYANO LLUCH

G46763397

50

2.000 €

228

A.C. FALLA ARQUITECTO ALFARO - FRANCISCO CUBELLS

G97319164

50

2.000 €

230

FALLA MOSSEN JOSEP CUENCA - PINEDO

G46788063

50

2.000 €

231

A.C. FALLA POETA ALBEROLA TOTANA

G96650031

50

2.000 €

233

A.C. FALLA AVDA DE LA PLATA - SENYERA

G96467360

50

2.000 €

234

FALLA ESCLANTE AMPARO GUILLEN

G46781654

50

2.000 €

235

A.C. FALLA BARRI LA LLUM

G46777132

50

2.000 €

236

A.C. FALLA PLAZA DE JESUS

G46803953

50

2.000 €

239

FALLA PERIS Y VALERO - CUBA

G46786422

50

2.000 €

238

A.C. FALLA AV. BURJASSOT - SIERRA DE AGULLENT

G46851366

50

2.000 €

226

A.C. RECREATIVA Y GASTRONOMICA FALLA DR. J.J. DOMINE
PORT

G97237051

50

2.000 €
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FALLA PADRE ALEGRE

G97687826

50

2.000 €

21

A.C. FALLA BORRULL - SOCORS

G46746319

100

3.000 €

88

A.C. FALLA BAILEN - JATIVA

G98364714

50

2.000 €

242

A.C. FALLA RIBERA - CONVENTO SANTA CLARA

G46475927

50

2.000 €

-

CORPORACION DE LONGINOS

G97383251

100

3.000 €

Segon. Les entitats beneficiades de la subvenció queden subjectes al compliment de les
obligacions que resulten de la normativa reguladora de subvencions (Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament
de l’esmentada Llei, i base 29 d'execució del Pressupost municipal de 2022) i, en particular, a les
establides en el apartat 13 de la convocatòria.
Tercer. Declarar desistides, i per tant, excloses, les sol·licituds de les següents entitats i pels
motius que s’indiquen:
CENS

COMISSIÓ

CIF

MOTIVO

211

A.C. FALLA LEPANTO GUILLEM DE
CASTRO - DOCTOR MONSERRAT

G97303374

INCOMPLIMENT PUNT 1.5 CONVOCATÒRIA (CONCEDIDA
SUBVENCIÓ ANIVERSARI EN 2019).

154

A.C. FALLA SAN VICENTE - MARVA

G97098263

INCOMPLIMENT PUNTS 1.5 (NO PRIMERA FALLA
PLANTADA) Y 6.4.1.e) CONVOCATÒRIA.

Quart. Atorgar a l'ajuda concedida l'adequada publicitat."
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