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EXPEDIENT
E-01904-2019-000925-00
SERVICI
SERVICI CULTURA FESTIVA
ASSUMPTE
PUBLICACIÓ ACORD ALÇAR LA SUSPENSIÓ I CONTINUAR LA TRAMITACIÓ DE
L'EXPEDIENT SUBVENCIONS MONUMENTS FALLES 2020

EDICTE
Es procedix a la publicació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de
2020, pel qual s’acorda alçar la suspensió i continuar la tramitació de l’expedient de la subvenció
per a monuments fallers amb motiu de les falles 2020, i que apareix com a annex a este edicte.
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 29/98, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí que s’utilitze qualsevol
altra via que es considere procedent.
L’acord pot consultar-se també en la pàgina web de l’Ajuntament (www.valencia.es).
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EDICTO
Se procede a la publicación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de
mayo de 2020, por el que se acuerda levantar la suspensión y continuar la tramitación del
expediente de la subvención para monumentos falleros con motivo de las fallas 2020, y que
aparece anexo a este edicto.
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 29/98, 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 puede consultarse también en la página web del Ayuntamiento (
www.valencia.es).
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ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
22/05/2020

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
16

UNITAT
01904 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA
EXPEDIENT E-01904-2019-000925-00

PROPOSTA NÚM. 4

ASSUMPTE
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa alçar la suspensió i continuar la tramitació de
l'expedient de concesión de subvenciones a les comissions falleres per a monuments fallers
amb motiu de les Falles 2020.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00016

"Fets
Primer. Per acord de 27 de desembre de 2019, la Junta de Govern Local aprovà la
convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la construcció dels
seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2020.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de març de 2020, s’aprovà la llista de
comissions falleres a concedir, declarar desistides i excloure en relació a la subvenció aprovada
per la convocatòria.
Segon. En el punt 8.3 de l’esmentada convocatòria s’establia que 'La notificació dels actes
de tramitació i resolutoris d'aquesta subvenció, d'acord amb l'article 45.1.b de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es realitzarà
mitjançant exposició pública de llistes en el tauler d'edictes electrònic i en la web municipal,
tenint aquestes publicacions els mateixos efectes que la notificació'.
Tercer. Per Decret 4/2020, de 10 de març, del president de la Generalitat, se suspén la
celebració de la festa de les Falles en les dates previstes i en conseqüència es disposa
l’ajornament d’estes. El passat dia 13 de maig de 2020 en la reunió mantinguda entre
l’Ajuntament de València i els representants del col·lectiu fallers i de comú acord, s’acordà la
suspensió definitiva de les Falles 2020. Este acord va ser ratificat en data 15 de maig per
l’Assemblea de presidents i presidentes de Junta Central Fallera en votació telemàtica.
La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19,
i les successives modificacions i pròrrogues, suspen els terminis administratius i permet de forma
motivada alçar la suspensió i continuar el procediment. Per este motiu, amb la finalitat que es
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realitzen els tràmits administratius pertinents perquè les comissions falleres puguen entre altres
aspectes, justificar la subvenció per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes
falleres de 2020 tenint en compte que no poden ser beneficiàries d’altra subvenció si es troben
pendents de justificar una altra; per tant, atenent l’interés general de la festa de les Falles i els
sectors estratègics que l’envolten, resulta convenient, segons el que disposa la normativa
reguladora de l’estat d’alarma, alçar la suspensió de l’expedient i en conseqüència continuar la
tramitació.
Fonaments de Dret
Primer. Convocatòria aprovada per acord de 27 de desembre de 2019 de la Junta de
Govern Local, per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per a la construcció
dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2020.
Segon. Acord de la Junta de Govern Local de data 13 de març de 2020, pel qual s’aprova la
llista de comissions falleres a concedir, declarar desistides i excloure en relació a la subvenció
aprovada per la convocatòria.
Tercer. Decret 4/2020, de 10 de març, del president de la Generalitat, pel qual se suspén la
celebració de la festa de les Falles en les dates previstes i en conseqüència es disposa
l’ajornament d’estes.
Quart. La disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
Covid-19, i les successives modificacions i pròrrogues.
Cinqué. Que la competència per a l’aprovació de l'expedient és de 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 estes funcions en la legislació
de règim local') i 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 que 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…').
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Únic. Alçar la suspensió i continuar la tramitació de l’expedient segons disposa la
normativa reguladora de l’estat d’alarma amb la finalitat que es realitzen els tràmits
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administratius pertinents perquè les comissions falleres puguen entre altres aspectes, justificar la
subvenció per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2020
tenint en compte que no poden ser beneficiàries d’altra subvenció si es troben pendents de
justificar un altra; per tant, atenent l’interés general de la festa de les Falles i els sectors
estratègics que l’envolten, resulta convenient, segons el que disposa la normativa reguladora de
l’estat d’alarma, alçar la suspensió de l’expedient i en conseqüència continuar la tramitació."
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