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ASSUMPTE
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a
determinades comissions falleres per canvi de denominació de carrers i places de la ciutat.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00078
"Fets

Primer. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de novembre de
2018, va adoptar acord relatiu a l'aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions
a les comissions falleres per canvi de denominació de carrers i places de la ciutat, per un import
màxim total estimat de 21.000 €, autoritzat a l'aplicació pressupostària EF580 33800 48910
'Altres transferències', segons proposta de gasto 2018/04847, item gasto 2019/006390, que en
2019 ha sigut proposta de gasto 2019/640, acord que va ser publicat en la Base de Dades
Nacional de Subvencions en data 3/12/2018 i en el Butlletí Oficial de la Província de València nº.
240 de data 14 de desembre de 2018, amb l'obertura de termini de presentació de les sol·licituds i
documentació, del 15 de desembre de 2018 al 3 de gener de 2019.
Segon. Mitjançant moció del regidor delegat de Cultura Festiva de data 28 de setembre de
2018 es va disposar l'inici de les actuacions pertinents per a aprovar la convocatòria de les
subvencions a les comissions falleres per canvi de denominació de carrers i places de la ciutat.
Tercer. De conformitat amb el punt 5.5 de la convocatoria, la quantia màxima de l’ajuda a
concedir per la comissió serà de 1.500 euros, tret que la despesa siga inferior. En este últim cas,
esta quantia serà com a màxim la de la despesa que figure al Pressupost. Malgrat que s’estableix
en l’apartat 5.6 de la convocatoria la possibilitat de pagament anticipat de l’import total de les
ajudes concedides, atés que ha transcorregut el termini per a justificar i revisats els comptes
justificatius aportats per les comissions falleres, es considera per tal d’afavorir l’eficiència i
l’eficàcia administrativa, que la concessió siga pels imports efectivament justificats.
Quart. 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.
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Cinqué. Encara que aprovada en 2018 la convocatòria, mitjançant tramitació anticipada,
amb la corresponent autorització del gasto, en l'exercici 2019 té lloc la resolució de concessió,
que porta amb si el compromís de gasto i, per estar prevista en la normativa reguladora de la
subvenció per canvi de denominació de carrers i places de la ciutat la modalitat del pagament
íntegre anticipat, es produeix el simultani reconeixement de l'obligació de pagament, sense
perjudici de la ulterior justificació.
Sisé. En data 7 de maig de 2019, la Comissió de valoració ha elevat dictamen d'ajuda
econòmica a les comissions falleres per canvi de denominació de carrers i places de la ciutat, que
al marge de formular declaració responsable sobre els extrems que contempla l´apartat 6.4 de la
convocatòria, no incompleixen 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.
Als anteriors fets, els són aplicables els següents:
Fonaments de Dret
1. L'article 34.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix
que, complits els requisits exigits, 'la resolució de concessió de la subvenció comportarà el
compromís de gasto 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 aquesta possibilitat i el règim de garanties estiga prevista expressament en la normativa
reguladora de la subvenció, com succeeix 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 184.1
del text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 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
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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 23, 14, 19, i 42 de les d'execució del Pressupost municipal de 2018, resultant necessari
el control i fiscalització interna per la Intervenció General.
2. Que l'òrgan competent per a l'aprovació de l'expedient, és l'Alcaldia que la té delegada,
segons quantia, en la Junta de Govern Local o en el regidor delegat de Cultura Festiva, 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 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.
20, de 26 de juny de 2015 ('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 de 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 de conformitat l'expedient per la Intervenció General Municipal i
esmenades les observacions complementàries, de conformitat amb el previst en l'article 214.1 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 14 i 75 de les d'execució del Pressupost municipal, i de
conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració d'urgència,
s'acorda:
Primer. Aprovar la justificació de les ajudes concedides a les comissions falleres que es
relacionen en l’Annex I per canvi de denominació de carrers i places de la ciutat, en la mesura
que de la comprovació formal efectuada amb l’abast que estableix l’article 84.2 en relació amb
l’article 72 del Reglament de la Llei general de subvencions i l’article 29 de la OGS, i sense
perjuí de les comprovacions i controls que hagen de realitzar-se ulteriorment, resulta que els
esmentats comptes justificatius comprenen la justificació exigible per al pagament.
Segon. Concedir a les comissions falleres que s'indiquen en l’Annex 1, pel canvi de
denominació de carrers i places de la ciutat, les ajudes econòmiques que en ell s’esmenten, per
l'import total de 16.363,97 €, disposant el gasto prèviament autoritzat per acord de la Junta de
Govern Local de data 30 de novembre de 2018 i reconeixent l'obligació de pagament de les
ajudes esmentades amb càrrec a l'aplicació pressupostària EF580 33800 48910 'Altres
transferències' del vigent Pressupost, segons proposta de gasto, items gasto i documents
d'obligació expressats en l’esmentat Annex.
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Tercer. El beneficiari de la subvenció queda subjecte 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 23 d'execució del Pressupost municipal de 2019) i, en particular, a les establides en el
apartat 11 de la convocatòria.
Quart. Desestimar la sol·licitud i acceptar la renùncia de la comissió fallera que s’indica en
l’Annex 2.
Cinqué. Atorgar a l'ajuda concedida l'adequada publicitat."
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