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ASSUMPTE
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa resoldre la convocatòria per a la concessió de
subvencions per a la contractació d'agrupacions musicals per les comissions falleres amb motiu
de les festes falleres de 2019.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00034
"Fets

PRIMER. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 18 d’abril de
2019, va adoptar acord relatiu a l'aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions
per a la contractació d'agrupacions musicals per les comissions falleres amb motiu de les festes
falleres de 2019, per un import màxim de 100.000 €, autoritzat a l'aplicació pressupostària EF580
33800 48910, 'Altres transferències', segons proposta de gasto 2019/01821, ítem gasto
2019/065950, acord que va ser publicat en la Base de Dades Nacional de Subvencions en data
18/4/2019 i en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 84 de data 3 de maig de 2019,
amb l'obertura de termini de presentació de les sol·licituds i documentació, del 4 al 23 de maig de
2019.
SEGON. Mitjançant notificació a les comissions falleres, finalitzat l’esmentat termini es va
requerir documentació segons el que estableixen l’article 68 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i l’apartat 6.7 de la
convocatòria.
TERCER. Finalitzat el requeriment, bé per haver sigut revisada la documentació que es va
aportar i considerar que no es correspon amb la convocatòria, bé per no haver aportat
documentació o no haver-la aportat en termini, per seguretat jurídica i previ a declarar desistides
les comissions falleres en el procediment de concessió de subvencions a les quals es fa referencia
en el punt primer, de conformitat amb allò que estableix l’article 82 de la llei 39/2015 d’1
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’ha
considerat necessari donar audiència en el termini de 10 dies per al·legar i presentar la
documentació que estimasen pertinent.
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QUART. Una vegada finalitzat el termini a què es fa referència en el punt tercer, han de
donar-se per desistides del procediment les comissions falleres que, finalitzat el preceptiu tràmit
d’audiència, no han aportat cap documentació o be, aportant-la, no es pot tenir en compte perquè
no es correspon amb allò que s’ha demanat mitjançant l’esmentat requeriment.
CINQUÉ. Segons consta en l’informe proposta de concessió del Servici instructor de data
5 de desembre de 2019, les sol·licituds presentades per les entitats beneficiàries reuneixen els
requisits establits en la convocatòria i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, així com per 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 definitiu de
subvencions, per tant no tenen pendents de justificació cap subvenció per este Ajuntament segons
informe del TAG de data 5 de desembre de 2019 ni s'han percebut altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat que financen l'activitat subvencionada.
SISÉ. Les entitats sol·licitants també han justificat en el termini corresponent, o derivat de
requeriment, de conformitat amb el que estableis l'apartat 6.4.3 de la convocatòria. S'han
comprovat tots els justifcants dels gastos.
SETÉ. Mitjançant dictamen de la Comissió de Valoració, segons acta de data 9 de
desembre de 2019, es proposa com a beneficiàries les comissions falleres que apareixen en este,
una vegada baremades de conformitat amb la convocatòria. Així matéix, es fa referència a les
que cal donar per desistides i desestimar.
HUITÉ. Consta en l’expedient informe de conformitat de la Intervenció, Servici Fiscal de
Gastos, no obstant això, s'esmenen les observacions complementàries.
Als anteriors fets els són aplicable els següents:
Fonaments de Dret
PRIMER. Els articles 9.4; 10.4; 14.1; 18; 19.3; 22.2c); 28; 30 32; 34.2, 3 i 5; 44 i
disposició addicional catorzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Els articles 69, 72, 84 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de l'esmentada Llei. I el disposat als articles 28 i següents de l'Ordenança General de
Subvencions de l'Ajuntament de València i els seus Organismes Públics.
SEGON. L’article 82 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques regulador del tràmit d’audiència, en relació amb l’article
84 de l’esmentada Llei.
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TERCER. Els articles 7 i 34.2 de la llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la
normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per l’intensificació
de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.
QUART. Els articles 213 a 223 del text refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals i
les bases 14 i 75 de les d'execució del Pressupost municipal de 2019 exigeixen la prèvia
fiscalització de la Intervenció General Municipal de les propostes d'actes administratius de què es
deriven obligacions de contingut econòmic.
CINQUÉ. Els articles 184 i 189.2 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 13, 14, 23 i 42 de les
d'execució del Pressupost municipal de 2019 i la resta de preceptes legals i reglamentaris que
resulten d'aplicació.
SISÉ. Quant a l'òrgan competent per a la convocatòria i concessió de subvencions per a la
contractació d'agrupacions musicals per les comissions falleres amb motiu de les festes falleres
de 2019, és la Junta de Govern Local, en virtut de delegació conferida per Alcaldia mitjançant
Resolució núm. 9, de 20 de juny de 2019, punt primer, apartat 2), que determina, de conformitat
amb el que es disposa en l'article 124.5 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, en la seua redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per
a la modernització del govern local, i en l'article 31 del Reglament Orgànic del Govern i
Administració Municipal de l'Ajuntament de València, delegar en la Junta de Govern Local les
atribucions per a la resolució d’'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 especifica'.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, feta prèviament declaració
d'urgència, s'acorda:
Primer. Donar per desistides de la sol·licitud de subvencions per a la contractació
d’agrupacions musicals durant les falles 2019, a les comisions falleres relacionades en l’Annex I:
ANNEX I
CENS

FALLA

CIF

MOTIU EXCLUSIÓ

2

Asoc. Falla Plaça del Mercat de Russafa

G98935349

No s'aporten copia dels xecs. Ap. 6.4.3.c convocatòria

9

Asoc. Cultural F. Na Jordana

G46407706

No s'aporta pagament. Ap.6.4.3.c convocatòria

ACORD
24

Real falla Cadis-Literat Azorín-Reina Maria

G98228877

S'aporta taló sense nom del proveïdor. Ap 6.4.3.c
convocatòria

43

Falla Marqués de Montortal-Berni i Català

G46763470

S'aporta xec sense nom del proveïdor. Ap 6.4.3.c
convocatòria

49

Barraca-Espadan

G46778908

No s'aporta factura amb les dades completes. Ap. 6.4.3b
convocatòria

53

Plaça del Pintor Segrelles

G97514947

Import superior 2.500 euros. Pagament en efectiu. Ap. 6.4.3.c
convocatòria

74

Asoc. Falla Alqueria de Bellver-Garbí

G97059810

Esmena fora termini.

78

AC falla Plaça del Bisbe Amigó-Conca

G96576673

S'aporta xec sense nom del proveïdor. Ap 6.4.3.c
convocatòria (Talón al portador)

83

Ciscar-Borriana

G46851002

No s'aporta copia del xec. Ap. 6.4.3.c convocatòria

88

Bailén-Xàtiva

G46794921

No s'aporta autorització del president, s'aporta compte
justificatiu i declaració responsable incorrectes. Ap.6.7.
Factura incorrecta ap. 6.4.3 b) convocatòria

117

Daroca-Pare Viñas

G46766762

Factura incorrecta ap. 6.4.3 b) convocatòria

130

Asociación cultural falla Plaça de Patraix

G98028715

Error CIF en la declaració responsable. Ap 6.4.2
convocatòria

135

Falla av. de Burjassot-Joaquim Ballester-Reus

G46770814

S'aporta xec sense nom del proveïdor. Ap 6.4.3.c

140

Falla San Josep de la Muntanya-Terol

G98218654

S'aporta xec sense nom del proveïdor. Ap 6.4.3.c

143

Plaça de la Reina-Pau-Sant Vicent

G46870358

No s'aporten copia dels xecs. Ap. 6.4.3.c convocatòria

145

Duc de Gaeta-La Pobla de Franals

G97422687

Esmena fora de termini del requeriment

153

SAN PEDRO VIRGEN VALLIVANA

G46812145

Error en compte justificatiu. Ap. 6.4.3 convocatòria

155

Barraca-Travessera Església del Roser

G46738894

S'aporta xec sense nom del proveïdor. Ap 6.4.3.c

161

Regne de València-Ciscar

G46958336

S'aporta xec sense nom del proveïdor. Ap 6.4.3.c

168

Falla Josep Benlliure-Teatre de la Marina

G46780094

No justificat el gasto. Error compte justificatiu i declaració
responsable sense signatura. Ap. 6.4.3 a i b) convocatòria

193

Manuel Arnau-Creu Coberta

G46736435

S'aporta taló sense nom del proveïdor. Ap 6.4.3.c
convocatòria

204

Falla Espartero-G. V. de Ramón y Cajal

G46757076

No s'aporta còpia del xec. Ap. 6.4.3.c convocatòria

246

Asoc. Cult. Falla José Soto Micó-Síndic Mocholí

G97468169

No s'aporta còpia del xec. Ap. 6.4.3.c convocatòria

261

Grup Antonio Rueda

G46732798

No s'aporten documents per a la justificació. Ap. 6.4
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338

Falla Embarcador-Historiador Betí

G46778858

Import superior 2.500 euros. Pagament en efectiu. Ap. 6.4.3.c

340

Asociación cultural f.Francisco Climent-Uruguai

G98383243

No s'aporten còpia dels xecs. Ap. 6.4.3.c convocatòria

341

Falla Carters-Literat Pascual Abad

G46766432

Instància a nom de persona física Ap. 4 convocatòria

342

Falla Enginyer Vicenet Pichó-Av. de Valladolid

G46923504

Esmena fora de termini del requeriment

344

Asoc. Cultural Polo y Peirolón-Ciutat de Mula

G98687643

Falta pagament. Declaració responsable incorrecta. Ap. 6.4.2
i 3 b)convocatòria

356

Evaristo Bas-Cullera

G96693460

Pagament en efectiu. Ap 6.4.3c convocatòria

359

Falla Enginyer Josep Sirera-Pius IX

G46739298

No s'aporta còpia del xec. Ap. 6.4.3.c convocatòria

384

Santa Genoveva Torres-Arquitecte Tolsà-Alfahuir

V97766802

No s'aporta còpia del xec. Ap. 6.4.3.c convocatòria

391

Montesa-Dr. Marañón

G98729874

S'aporta xec sense nom del proveïdor. Ap 6.4.3.c
convocatòria

Segon. Aprovar la justificació de l’ajuda a concedir a les comissions falleres beneficiàries a
les quals s'atorga subvenció en virtut del present acord, en la mesura en què 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 comprenen la
justificació exigible per al pagament.
Tercer. Concedir a les comissions de falla i per l’import que s’indica en l’Annex 2, ajuda
per la contractació d’agrupacions musicals per a les festes falleres de 2019, disposant el gasto i
reconeixent l'obligació de pagament de l’esmentat import a favor de les comissions, amb
aplicació del gasto a càrrec de l'aplicació pressupostària EF580 33800 48910 del vigent
Pressupost (proposta de gasto i items gasto i DO expressats en l’Annex II):
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Quart. 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).
Cinqué. Desestimar les sol·licituts de les entitats i pels motius que s’especifiquen en
l’Annex III):
ANNEX III
CENS

FALLA

y

Recreativa

CIF

MOTIU

G46830337

No estar al corrent de les seues obligacions tributàries. Ap. 6.3.c i 6.9
convocatòria.

302

Asociación
Cultural
Xiva-Francisco de Llano

392

Blas Gamez-Angel Villena

G40529471

No estar al corrent de les seues obligacions tributàries. Ap. 6.3.c i 6.9
convocatòria.

46

Baix-Mesó de Morella

G46812160

Sol·licitud de subvenció fora de termini. Ap 7.2 de la convocatòria

227

Gayano Lluch (ant. Gayano Lluch-Dr. Marco
Merenciano)

G46763397

Sol·licitud de subvenció fora de termini. Ap 7.2 de la convocatòria

Sisé. Atorgar a l’ajuda concedida l'adequada publicitat."

