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ACUERDO

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juny, va acordar:
"FETS
PRIMER. L'expedient s'inicia mitjançant el decret de l’alcalde de data 15 de maig de 2019, en el
qual es proposa la concessió de la subvenció sol·licitada per la Federació d'Associacions de Veïns de
València, prevista com a nominativa en el Pressupost municipal per a 2019, per un import de 11.000,00
euros per a finançar la realització de la IXX Setmana Ciutadana, que se celebrarà del 17 al 23 de juny
de 2019 a València.
SEGON. Respecte de la forma de pagament de la subvenció, es proposa el pagament únic i
anticipat a la realització de l'activitat. La modalitat de pagament de la subvenció que es concedix, amb
exoneració de la constitució de garantia, pel caràcter no lucratiu de l'entitat, serà la del 100 % de
l'import de l'ajuda a la data de la concessió.
TERCER. D'altra banda, i de conformitat amb l'article 23.6 de l'Ordenança general de
subvencions de l'Ajuntament de València, es considera prescindible la formalització d'esta subvenció
mitjançant un conveni, ja que es tracta d'una aportació econòmica sense major participació en
l'execució tècnica que el control del compliment del projecte subvencionat (la realització de la IXX
Setmana Ciutadana), en els termes indicats en este, i atés que l’Ajuntament ja ha subvencionat
l’activitat objecte de l'expedient en exercicis anteriors i que l’entitat beneficiària l’ha justificada de
manera satisfactòria, s’estima oportú prescindir de la figura del conveni.
QUART. L'entitat sol·licitant no incomplix l'obligació de justificar subvencions anteriors, es
troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, no té
deutes de dret públic contretes i pendents amb l'Ajuntament de València i no és deutora per resolució
de procedència de reintegrament de subvencions anteriors.
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CINQUÉ. La Intervenció General ha informat de conformitat.
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FONAMENTS DE DRET
PRIMER. Hi és d'aplicació l'article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions que admet, amb caràcter excepcional, la modalitat de concessió directa, per a aquells
supòsits, en què estiga prevista nominativament en els pressupostos, com és el cas.
SEGON. En el mateix sentit, l'article 17 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament
de València disposa la possibilitat de concessió directa de les subvencions previstes nominativament en
el pressupost general de l'Ajuntament de València en els termes recollits en l'acord de concessió. Així,
l'article 22 de l’esmentada ordenança establix que són subvencions previstes nominativament en el
pressupost general de l'Ajuntament de València, aquelles l'objecte, dotació pressupostària i
beneficiari/ària de les quals apareixen determinats expressament en el corresponent annex en què es
relacionen les subvencions nominatives que han sigut dotades en l'estat de despeses del pressupost, tal
com succeïx en el Pressupost municipal per a 2019, que en l'annex d'aplicacions pressupostàries amb
subvencions nominatives es troba la subvenció objecte de l'expedient.
TERCER. Pel que respecta al procediment de concessió de les subvencions nominatives,
l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València el regula en l'article 23.
QUART. Atés el caràcter d'entitat sense ànim de lucre de l'entitat que es pretén subvencionar, i
de conformitat amb el que es disposa en l'article 16 de l'ordenança, s'exonera les entitats mencionades
de l'obligació de constituir garantia.
CINQUÉ. Hi són també d'aplicació les bases d'execució del Pressupost municipal per a 2019.
SISÉ. La subvenció esmentada és compatible amb qualsevol altra ajuda, ingrés, recurs o
subvenció procedent de qualsevol administració que puga rebre l’entitat beneficiària per a la mateixa
finalitat.
De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda:
Primer. Concedir una subvenció a la Federació d'Associacions de Veïns de València, amb CIF
G46.602.173, per un import d'onze mil euros (11.000,00 €), per a finançar la realització de la IXX
Setmana Ciutadana, que se celebrarà del 17 al 23 de juny a València i reconéixer l'obligació de
pagament de l’import indicat a favor de l'entitat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
A.770.91200.48920 del Pressupost municipal vigent, segons proposta de despesa núm. 2019/3052,
ítem de despesa 2019/97020, document d'obligació núm. 2019/9261, amb subjecció de l’entitat
beneficiària al compliment de les obligacions que resulten de la normativa reguladora de subvencions
(Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, reglament de la Llei general de
subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i base 23 d'execució del pressupost
2019) i, en concret, a les descrites en l'article 14 de l'esmentada Llei general de subvencions i en
l'article 189.2 del text refós de la Llei d'hisendes locals.
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Esta subvenció es farà efectiva en el compte corrent següent, amb IBAN NÚM. ES55 0075 0827
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9106 0021 8231.
Segon. Són obligacions de l’entitat beneficiària les previstes en l'art. 14 de la Llei general de
subvencions i en l'art. 189.2 del text refós de la Llei d'hisendes locals, és a dir:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que
fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar davant del Gabinet d'Alcaldia de l'Ajuntament de València el compliment dels
requisits i condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen
la concessió o gaudir de la subvenció, per mitjà de la rendició d'un compte justificatiu que haurà
d'incloure:
- Declaració de les activitats realitzades i memòria en la qual es faça constar expressament, si és
el cas, que s’ha complit la finalitat per a la qual es va atorgar la subvenció.
- Relació classificada de despeses (llista), amb el seu cost, el desglossament de cada una de les
despeses realitzades –creditor, document, import, data d'emissió, data de pagament i, si és el cas,
import imputat a la subvenció i a fons propis o altres subvencions o recursos.
- Relació de l'import i procedència d'altres subvencions, recursos o fons propis que hagen
finançat l'activitat subvencionada.
- Si és el cas, exemplar del programa, cartell anunciador, fotografies, articles de premsa i la resta
de documentació gràfica i gravacions realitzades, acompanyada, obligatòriament, de la documentació
que evidencie la utilització del logotip de l'Ajuntament de València.
- Les despeses es justificaran amb factures i la resta de documents de valor probatori equivalent
en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i d’acord amb les previsions fetes en l’article
29 de la Ordenança general de subvenciones de l’Ajuntament.
- A les factures i resta de documents de valor probatori cal adjuntar la documentació acreditativa
dels pagaments realitzats.
Només s'admetran les despeses que responguen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat
subvencionada, realitzades dins del termini de realització de l'activitat, i efectivament pagades per
l’entitat beneficiària dins del termini de justificació, sense que el cost d'adquisició de les despeses
subvencionables puga ser superior al valor de mercat.
El termini màxim per a presentar la justificació serà el 30 de gener de 2020.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectuen els òrgans
competents, i aportar-hi tota la informació que li siga requerida.
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d) Comunicar al Gabinet d'Alcaldia de València l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos
o recursos que financen les activitats subvencionades. Esta comunicació s’ha d'efectuar tan prompte
Comprovar autenticitat en https://sede.valencia.es/sede/validador/

Id. Document: dMm2 M64I +sox AUnJ WEwr rfRS DjE=

com es conega i, en tot cas, amb la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts.
e) Estar, amb anterioritat al pagament de la subvenció, al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de documents degudament
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l’entitat beneficiària en
cada cas amb la finalitat de garantir l’exercici adequat de les facultats de comprovació i control.
g) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els
documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
h) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'art. 18.4 de la Llei; açò és, donar la publicitat
adequada del caràcter públic del finançament de programes, activitats, inversions o actuacions de
qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció.
En conseqüència, l’entitat beneficiària ha de fer constar en totes les publicacions, anuncis o altres
mitjans de difusió o divulgatius de les activitats subvencionades la col·laboració de l'Ajuntament de
València i respectar en tot moment els logotips o directrius d'imatge facilitats per este.
i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts més els interessos de demora corresponents des
del moment del pagament de la subvenció, per les causes previstes en l'art. 37 de la Llei general de
subvencions i, en particular, entre altres, per l’obtenció de les subvencions falsejant les condicions
requerides per a això o ocultant les que haurien pogut impedir-la, per l'incompliment total o parcial de
l'objectiu, de l'activitat o del projecte o la no adopció del comportament que fonamenten la concessió
de la subvenció, per l'incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient de l'ajuda,
per l'incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió del caràcter públic de la subvenció, i
per la resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer, així
com l'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan se’n
derive la impossibilitat de verificar l'ús donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu, la realitat
i regularitat de les activitats subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats.
Igualment, en el cas que l'import de la subvenció concedida, aïlladament o en concurrència amb
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada, caldrà el
reintegrament de l'excés obtingut amb exigència de l'interés de demora corresponent.
La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació de la concessió comportarà
l'obligació de tornar les quantitats percebudes.
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j) Com que es tracta d’un pagament anticipat, amb caràcter previ a la justificació, cal presentar la

Comprovar autenticitat en https://sede.valencia.es/sede/validador/

Id. Document: dMm2 M64I +sox AUnJ WEwr rfRS DjE=

documentació acreditativa dels rendiments financers que es generen pels fons lliurats. En el supòsit de
no haver-se generat rendiments financers s’hi haurà aportar declaració responsable respecte d’això.
Tercer. AUTORITZAR, DISPOSAR I RECONÉIXER L'OBLIGACIÓ per l'import total d'onze
mil euros (11.000,00 €) i abonar el pagament del 100 % de la dita quantitat, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària A.770 91200 48920 del Pressupost municipal 2019, per mitjà de transferència bancària a
l'entitat la documentació de la qual es troba al Servici Fiscal de Gasto i en la forma relacionada en
l'apartat Primer d'este acord."

Contra l'acte administratiu més amunt transcrit, el qual és definitiu pel
que fa a la via administrativa, i d'acord amb les disposicions establides
en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, i en la Llei 29/1998 reguladora de la
Jurisdicció Contenciós-administrativa, vosté podrà interposar un dels
recursos següents:

Contra el acto administrativo transcrito, que es definitivo en vía
administrativa, y de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998 reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, podrá usted interponer uno de
los siguientes recursos:

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan
que va dictar l'acte recorregut, dins el termini d'un mes comptador des de
l'endemà de la recepció de la present notificació.
Transcorregut un mes des de l'endemà de la interposició del recurs de
reposició sense que haja estat resolt, caldrà entendre que el susdit recurs
haurà estat desestimat, per la qual cosa podrà interposar recurs
contenciós administratiu, a la seua elecció, davant el Jutjat de la
Jurisdicció Contenciós-administrativa de València o davant el Jutjat de la
Jurisdicció Contenciós-administrativa del seu propi domicili, dins el
termini de sis mesos, des de la dita presumpta desestimació.

a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano
que dictó el acto recurrido, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de la recepción de esta notificación.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del
recurso de reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender
que
ha
sido
desestimado
e
interponer
recurso
contencioso-administrativo, a su elección ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de Valencia o ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de su propio domicilio, en el plazo de seis
meses, desde esta desestimación presunta

b) Recurs contenciós administratiu, a la seua elecció, davant el Jutjat de
la Jurisdicció Contenciós-administrativa de València o davant el Jutjat de
la Jurisdicció Contenciós-administrativa del seu propi domicili, dins el
termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la recepció de la
present notificació.

b) Recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de
lo Contencioso-administrativo de Valencia o ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de su propio domicilio, dentro del plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta
notificación.

Tot això sense perjuí de poder exercitar qualsevol altre recurs o acció
que estime procedent.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o
acción que estime procedente.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS / PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Les dades de caràcter personal que apareixen en esta comunicació formen part d’un
tractament del que és responsable l’Ajuntament de València, la finalitat del qual és la
tramitació d’expedients administratius i, sobre la base del que es disposa en el Reglament
General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, vosté podrà exercitar els drets d'accés,
rectificació, supressió i altres contemplats en el citat Reglament, com s’explica en la
política de privacitat de la web d’este ajuntament: www.valencia.es.

Los datos de carácter personal que aparecen en esta comunicación forman parte de un
tratamiento del que es responsable el Ayuntamiento de València, cuya finalidad es la
tramitación de expedientes administrativos y, sobre la base de lo dispuesto en el
Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, Ud. podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el citado
Reglamento, como se explica en la política de privacidad de la web de este ayuntamiento:
www.valencia.es.
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