EDICTO
EXPEDIENT
E-01904-2021-001056-00
SERVICI
SERVICI CULTURA FESTIVA
ASSUMPTE
PUBLICACIÓ ACORD CONCESSIÓ SUBVENCIÓ FESTES CARÀCTER TRADICIONAL,
SINGULAR O POPULAR 2022.

EDICTE
De conformitat amb l’apartat 9.4 de la convocatòria per a la concessió de subvencions a
entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular 2022, es procedix a la
publicació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 17 de juny de 2022 pel qual s’aprova la
concessió.
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.

1/2

EDICTO

EDICTO
De conformidad con el apartado 9.4 de la convocatoria para la concesión de subvenciones
a entidades organizadoras de fiestas de carácter tradicional, singular o popular 2022, se procede a
la publicación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de junio de 2022 por el que
se aprueba su concesión.
Contra este acuerdo de la Junta de Gobierno Local se puede interponer, con carácter
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.
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ACORD
ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
17/06/2022

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
25

UNITAT
01904 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA
EXPEDIENT E-01904-2021-001056-00

PROPOSTA NÚM. 2

ASSUMPTE
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a diverses
entitats per a la celebració de festes de caràcter tradicional, singular o popular 2022.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00025

"Fets
Primer. Mitjançant moció del segon tinent d’alcalde i vicealcalde, de data 20 d’octubre de
2021, es va disposar l’inici dels tràmits legals oportuns per a aprovar la convocatòria per a la
concessió de subvencions a entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o
popular 2022. L’esmentada convocatòria s’aprovà per acord de la Junta de Govern Local de data
10 de desembre de 2021.
Segon. Consta en l’informe proposta de concessió del servici instructor de data 16 de març
de 2022 que les sol·licituds presentades per les entitats proposades per a ser beneficiades
reunixen els requisits establits en la convocatòria i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, el 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 l’Ordenança General de
Subvencions de l’Ajuntament de València i els seus Organismes Públics (OGS), així com per la
legislació en matèria de procediment administratiu comú. Així mateix, s'acompanyen de la
documentació requerida.
A més a més, les entitats sol·licitants no es troben incurses en cap de les circumstàncies
relacionades en l’article 13, apartats 2 i 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 pendent de justificació cap subvenció atorgada per este Ajuntament ni han percebut altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat que financen l'activitat
subvencionada. No obstant això, el servici no disposa en l'actualitat a través del programa SEDA
d'informació comptable respecte a la concessió de subvencions en 2022 per altres servicis de
l'Ajuntament.
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Tercer. En data 9 de febrer de 2022, es van publicar en el Tauler d’edictes de la Seu
electrònica de l’Ajuntament de València els llistats provisionals de sol·licituds admeses, excloses
i amb documentació a esmenar, atorgant-se un termini de deu dies hàbils des de l’endemà de la
publicació perque s’esmenase la falta de documentació o s’acompanyaren els documents
preceptius.
Quart. Mitjançant dictamen de la Comissió de valoració, segon acta de data 6 d’abril de
2022, es proposa admetre com a beneficiades de la subvenció les entitats que apareixen en
l’annex 1, una vegada baremades de conformitat amb la convocatòria, i excloure les indicades en
l’annex 2.
Cinqué. Consta en l’expedient informe de la cap del Servici de Cultura Festiva de data 4
d’abril de 2022, en el qual s’exposa que el valor del punt ha sigut establit d’acord amb allò que
establix el punt 10, apartat 2 de la convocatòria, sent resultat de la divisió de les partides
pressupostàries destinades a l’atorgament d’estes subvencions (MF580 33800 48910, proposta de
despesa 2021/05198, ítem despesa 2022/010370, per import de 65.000,00 euros; i MF580 33800
78910, proposta de despesa 2021/05198, ítem despesa 2022/010380, per import de 5.000,00
euros) entre el total de punts adjudicats a les diverses sol·licituds admeses (439 i 168 punts,
respectivament), resultant un valor unitari per punt obtingut de 148,06 euros en el cas de la
primera de les aplicacions pressupostàries esmentades, i de 29,76 euros en el cas de la segona
d’elles.
Amb la finalitat de donar compliment a l’esmentat apartat i per tal de poder distribuir la
quantitat de la subvenció (70.000 euros), tenint en compte que la convocatòria no fa referència de
forma específica a la forma de distribuir el valor del punt en funció del tipus de despesa a
subvencionar per cadascuna de les aplicacions pressupostàries, s’ha considerat en base al principi
d’equitat que la suma dels punts totals atorgats a les entitats que en els pressupostos han presentat
despeses del capítol VII servisca també de base, de la mateixa manera que en el capítol IV, per al
repartiment de la quantitat a atorgar (5.000 euros).
S’ha procedit a la revisió dels pressupostos aportats per les entitats sol·licitants de
subvenció, i es conclou que, del desglosament d’estos, les partides corresponents a despeses
subvencionables mitjançant l’aplicació pressupostària MF580 33800 78910 són les següents:
ENTITAT
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CIF

CONCEPTE

PRESSUPOST

SANTA CECILIA DE BENIFARAIG

G98715576

Imatge Santa Cecilia

5.000,00

VIRGEN SAN ISIDRO

G96597182

Nova figura festiva gegant xicotet Pare Bau Burguet

2.500,00

ASOC. AMICS DE LA CARXOFA
CASTELLAR

G98386790

Construcció nou aparell de la Carxofa

5.000,00
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No obstant això, el punt 5, apartat 3 de la convocatòria establix que l’import de les
subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada, per la qual
cosa hi ha entitats beneficiades que han de rebre un import menor al corresponent segon la
puntuació atorgada.

CIF

TOTAL
PUNTS

SANTA CECILIA DE BENIFARAIG

G98715576

54

7.995,24

54

1.607,04

VIRGEN SAN ISIDRO

G96597182

61

9.031,66

61

1.815,36

COFRADIA SAN CRISTOBAL MARTIR

G97024988

31

3.590,00 (1)

ASOC. VECINOS BARRIO SAN ISIDRO

G46942538

31

4.420,00 (1)

ASOC. AMICS DE LA CARXOFA CASTELLAR

G98386790

53

4.600,00 (1)

53

1.577,28

ASOC. VEÏNS I VEÏNES CAMPANAR

G46973863

18

2.136,00 (1)

COFRADIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

G96172580

53

7.847,18

FESTES VERGE DESEMPARATS NAZARET

G46885919

41

6.070,46

HOGAR ESCUELA SANT BULT

G46264347

54

7.995,24

ASOC. CRISTO DE LA FE BARRIO SAGUNTO

G97032635

43

5.000,00(1)

439

58.685,78

168

4.999,68

ENTITAT

IMPORT
CONCEDIT*

TOTAL
PUNTS

IMPORT
CONCEDIT**

* 148,06 euros per punt
** 29,76 euros per punt
(1) Import màxim subvencionable (punts 5, apartat 3 i 6, apartat 3 convocatòria).
Als anteriors fets, els són aplicable els següents:
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 9, apartat 4; 10, apartat 4; 14, apartat 1; 18; 19, apartat 3; 34, apartats 2
i 5; 44 i disposició addicional catorzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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Segon. Els articles 184 i 189, apartat 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 les bases 29 i 67
d'execució del Pressupost de 2022 i altres preceptes legals i reglamentaris que resulten
d'aplicació.
Tercer. L'òrgan competent per a l'aprovació del present acord és l'Alcaldia, que té la
competència delegada en la Junta de Govern Local, 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,
apartat 4, lletra ñ i apartat 5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
en relació amb la Resolució d’Alcaldia número 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2,
segon 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, s'acorda:
Primer. Concedir a les entitats i per l’import que s’indica en l’annex 1, ajuda per a la
celebració de festes de caràcter tradicional, singular o popular, disposant la despesa i reconeixent
l'obligació de pagament de l’esmentat import al seu favor, amb aplicació de la despesa a càrrec
de les aplicacions pressupostàries 2022 MF580 33800 48910 i MF580 33800 78910 del vigent
Pressupost (expedient comptable GASTOS/2022/0000070318).
Segon. Les entitats beneficiades de les ajudes 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, Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
reglament de l’esmentada Llei, articles 10 i 11 de la Ordenança General de Subvencions de
l'Ajuntament de València i els seus Organismes públics i base 29 d'execució del Pressupost
municipal de 2022 i, en particular, a les establides en l'article 14 de la Llei general de
subvencions.
A més, han de prendre les mesures necessàries per a complir les obligacions que assenyala
la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de participació ciutadana de la Comunitat
Valenciana i l’article 4 de la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon
Govern de la Comunitat Valenciana. També s'ha de complir l'obligació de l'adequada publicació i
difusió que establixen l'article 20 del Reglament municipal de govern obert i transparència, en les
lletres g i i, i l'article 15, apartat 4, de l’OGS.
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Tercer. Declarar excloses les sol·licituds de les entitats relacionades en l’annex II pels
motius que s’especifiquen.
Quart. Concedir a les entitats beneficiades, segon disposa la base 11, apartat 3 de la
convocatòria, el termini de 30 dies a comptar des de l’endemà de la finalització de la festa
objecte de la subvenció, segon les dates establides en la base 1, apartat 4, per a presentar el
corresponent compte justificatiu. Si la festivitat s’ha celebrat abans de la concessió de la
subvenció, el termini de justificació serà de 30 dies des de l’endemà del dia que s’aprove esta
concessió.
Cinqué. Atorgar a l’ajuda concedida l'adequada publicitat.
ANNEX I

CIF

TOTAL
PUNTS

SANTA CECILIA DE BENIFARAIG

G98715576

54

7.995,24

54

1.607,04

VIRGEN SAN ISIDRO

G96597182

61

9.031,66

61

1.815,36

COFRADIA SAN CRISTOBAL MARTIR

G97024988

31

3.590,00 (1)

ASOC. VECINOS BARRIO SAN ISIDRO

G46942538

31

4.420,00 (1)

ASOC. AMICS DE LA CARXOFA CASTELLAR

G98386790

53

4.600,00 (1)

53

1.577,28

ASOC. VEÏNS I VEÏNES CAMPANAR

G46973863

18

2.136,00 (1)

COFRADIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

G96172580

53

7.847,18

FESTES VERGE DESEMPARATS NAZARET

G46885919

41

6.070,46

HOGAR ESCUELA SANT BULT

G46264347

54

7.995,24

ASOC. CRISTO DE LA FE BARRIO SAGUNTO

G97032635

43

5.000,00(1)

439

58.685,78

168

4.999,68

ENTITAT

IMPORT
CONCEDIT*

TOTAL
PUNTS

IMPORT
CONCEDIT**

* 148,06 euros per punt
** 29,76 euros per punt
(1) Import màxim subvencionable (punts 5.3 i 6.3 convocatòria).
ANNEX II
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Signat electrònicament per:
Nom
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ

Entitat

CIF

Motiu de desestimació

FALLA ALQUERIAS DE BELLVER

G97059810

Ja ha rebut una altra ajuda de les que convoca la Regidoria de Cultura Festiva.
PUNT 5, APARTAT 2 CONVOCATÒRIA.

FALLA MARQUES DE MONTORTAL

G46783270

Ja ha rebut una altra ajuda de les que convoca la Regidoria de Cultura Festiva.
PUNT 5, APARTAT 2 CONVOCATÒRIA.

FALLA PALLETER-ERUDITO ORELLANA

G96932512

Ja ha rebut una altra ajuda de les que convoca la Regidoria de Cultura Festiva.
PUNT 5, APARTAT 2 CONVOCATÒRIA.

FED. AMICS DE LA POLVORA BENICALAP

G40555310

No es correspon amb
CONVOCATÒRIA."
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