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ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
29/11/2019

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
86

UNITAT
01904 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA
EXPEDIENT E-01904-2019-000543-00

PROPOSTA NÚM. 2

ASSUMPTE
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a
determinades entitats culturals sense ànim de lucre que duguen a terme activitats culturals i
artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització
i expressió d’aspectes de la cultura i el patrimoni festius 2019.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00086
"Fets

Primer. Mitjançant una moció del regidor delegat de Cultura Festiva de data 24 d’abril de
2019, es va disposar l’inici de les actuacions pertinents per a aprovar la convocatòria de les
subvencions a entitats culturals sense ànim de lucre que duen a terme activitats culturals i
artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i
expressió d’aspectes de la cultura i el patrimoni festius.
Segon. Segons consta en l’informe proposta de concessió del servici instructor de data 22
d’octubre de 2019, les sol·licituds presentades per les entitats beneficiàries reuneixen 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 incurses 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 han percebut altres
subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat que financen l'activitat
subvencionada.
Tercer. Mitjançant dictamen de la Comissió de Valoració, segons acta de data 23 d’octubre
de 2019, es proposa com a beneficiàries les entitats que apareixen en l’Annex 1, una vegada
baremades de conformitat amb la convocatoria i desestimar les indicades en l’Annex 2.
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convocatòria, sent resultat de la divisió de la partida pressupostària (40.000 euros) entre el total
de punts adjudicats a les diverses sol·licituds (329), resultant un valor unitari de 121,58 euros per
punt obtingut.
No obstant això, el punt 5.3 de la convocatòria estableix que l’import de les subvencions
atorgades en cap cas podrà ser d’una quantia que supere el cost de l’activitat subvencionada, per
la qual cosa cal modificar la quantitat a percebre per determinades entitats en funció del
pressupost de gastos subvencionables presentats per estes, d’acord amb la següent relació:

ENTITAT

CIF

Total punts

Import a percebre segons
puntuació

Import a percebre segons
pressuposts

Grup de Danses La Senyera

G46301529

41

4.984,78 €

2.422,50 €

Campaners de Campanar

G98567951

28

3.404,24 €

3.404,24 €

Associació de Belenistes

G46613709

80

9.726,40 €

5.159,44 €

Jove Muixeranga

G98727779

84

10.212,72 €

5.000,00 €

Asoc. Cultural Valçaina

G98099922

60

7.294,80 €

7.294,80 €

Centenar de la Ploma

G96838016

36

4.376,88 €

4.376,88 €

329

27.657,86 €

Als anteriors fets li són aplicable els següents:
Fonaments de Dret
Primer. Els articles 9.4; 10.4; 14.1; 18; 19.3; 22.2.c); 28; 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 tefós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en les bases 23, 42 i
75 d'execució del Pressupost de 2019 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 té la
competència 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)
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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. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, 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 i per l’import que s’indica en l’Annex 1, ajuda per a la la
convocatòria de subvencions a entitats culturals sense ànim de lucre que duen a terme activitats
culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió,
dinamització i expressió d’aspectes de la cultura i el patrimoni festius, disposant el gasto i
reconeixent l'obligació de pagament de l’esmentat import al seu favor, amb aplicació del gasto a
càrrec de l'aplicació pressupostària 2019 EF580 33800 48910 del vigent Pressupost (proposta de
gasto; items gasto i documents d'obligació expressats a l’Annex 1).
Segon. Els beneficiaris 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, RD 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 23 d'execució del Pressupost municipal de 2019 i,
en particular, a les establides en l'article 14 de la Llei General de Subvencions.
Tercer. Desestimar les ajudes sol·licitades de les entitats i pels motius que s’especifiquen
en l’Annex 2.
Quart. Concedir a les entitats que resulten beneficiàries que hagen realitzat l’activitat al
llarg del primer semestre de 2019, el termini d’un mes a comptar des de la data de notificació de
l’acord de concessió i fins al 10 de gener de 2020 per a la resta, per a presentar el corresponent
compte justificatiu, segons allò que disposa la base 10.3 de la convocatòria.
Cinqué. Atorgar a l’ajuda concedida l'adequada publicitat."
ANNEX I
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ENTITAT

IMPORT
CONCEDIT

CIF

PROP.
GASTO

ÍTEM

DO

GRUP DE DANSES LA SENYERA

G46301529

2.422,50 €

2019/03010

176850

22489

CAMPANERS DE CAMPANAR

G98567951

3.404,24 €

2019/03010

175140

22490

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS DE VALENCIA

G46613709

5.159,44 €

2019/03010

176860

22491

ASSOCIACIO CULTURAL JOVE MUIXERANGA

G98727779

5.000,00 €

2019/03010

176870

22492

ASSOCIACIÓ CULTURAL VALÇAINA

G98099922

7.294,80 €

2019/03010

175210

22494

CENTENAR DE LA PLOMA

G96838016

4.376,88 €

2019/03010

175280

22913

TOTAL

27.657,86 €

ANNEX II
ENTITAT

CIF

ASOC. ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT
DE VALÈNCIA

G98655178

Requeriment no respost (punt 6.6 de la convocatòria)

A.C. FALLA AUSIAS MARCH – NA ROVELLA

G96772157

Perceptora d’altres subvencions (punt 5.2 de la convocatòria)

ASOC. CIUTAT VELLA ZONA OBERTA

G98579402

No inscrita en el REM (punt 4 de la convocatòria)

FEDERACIÓ AMICS DE LA PÒLVORA DE BENICALAP

G40555310

No inscrita en el REM (punt 4 de la convocatòria)

ASOC. CULT. AMICS DE LA MÚSICA DE BENIFARAIG

G98183924

El pressupost presentat no es correspon amb la memòria
d’activitats.

G97204614

L’activitat no es correspon amb l’objecte de la convocatòria
(punt 1)

G46942538

L’activitat no es correspon amb l’objecte de la convocatòria
(punt 1)

ASOC. JUNTA
CAMPANAR

FIESTAS

PATRONALES

ASOC. DE VECINOS BARRIO DE SAN ISIDRO
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