EDICTO
EXPEDIENT
E-01904-2019-000925-00
SERVICI
SERVICI CULTURA FESTIVA
ASSUMPTE
ACORD DONAR COMPTE, CORREGIR ERROR MATERIAL, CONVALIDAR I
CONCEDIR QUANTIA ADDICIONAL

EDICTE
De conformitat amb el que disposa el punt 8.3 de 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, aprobada per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre
de 2019, es procedix a publicar l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2020
pel qual es dona compte, es corregeix error material i es convaliden actuacions relatives a l’acord
de Junta de Govern Local de 13 de març de 2020 en relació amb la subvenció de monuments
fallers 2020 i concedir quantia addicional a la Falla Plaza del Pilar, 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.
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EDICTO

EDICTO
De conformidad con lo dispuesto en el punto 8.3 de la convocatoria para la concesión de
subvenciones a las comisiones falleras para la construcción de sus monumentos con motivo de
las fiestas falleras de 2020, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de
diciembre de 2019, se procede a publicar el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26
de junio de 2020 por el que se da cuenta, se corrige error material y se convalidan actuaciones
relativas al acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de marzo de 2020 en relación con la
subvención de monumentos falleros 2020 y conceder cuantía adicional a la Falla Plaza del Pilar,
y que aparece como anexo a este Edicto.
Contra este acuerdo de la Junta de Gobierno Local, que agota la vía administrativa, 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.
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ÒRGAN
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DATA
26/06/2020

CARÀCTER SESSIÓ
ORDINÀRIA

NÚM. ORDE
23

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

PROPOSTA NÚM. 5

ASSUMPTE
SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar compte, corregir error material i
convalidar actuacions relatives a l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de març de 2020
sobre subvenció de monuments fallers 2020 i concedir quantia addicional a la Falla Plaza del
Pilar.
RESULTAT APROVAT

CODI 00002-O-00023

"Fets
Primer. En data 27 de desembre de 2019, per acord núm. 35 de la Junta de Govern Local,
s’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.
Segon. En 13 de març de 2020, per acord núm. 88 de la Junta de Govern Local, s’aprovà la
llista de comissions falleres a concedir, declarar desistides i excloure en relació a la subvenció de
monuments fallers 2020.
L’esmentada proposta va ser informada de conformitat amb una excepció i observacions
complementàries per la qual cosa, tenint en compte que es varen esmenar, cal deixar constància
en l’expedient, donant compte d’estes actuacions:
Respecte a l’excepció assenyalada respecte de la comissió fallera núm. de cens 291 AC
Falla Jerónima Galés-Litógrafo Pascual y Abad y Adyacentes (CIF G96555875) a la qual se li va
concedir una subvenció nominativa per import de 3.200,00 €, mitjançant acord de la JGL de data
21 de febrer de 2020, destinada a impulsar i promoure la labor social de caràcter cultural i
musical que realitza l‘esmentada societat musical de la ciutat de València, tramitada pel Servici
del Palau de la Música i Congressos de València i Banda Municipal de València (proposta de
gasto 2019/779, ítem 2020/34490. Expedient 01601 2019 35). Respecte d’això, cal indicar que
esta comissió fallera es va incloure en l’acord per les raons següents:
- Constava informe en l’expedient de l’esmentat Servici de data 13 de març de 2020 en
relació amb objecte, compatibilitat i termini de justificació.
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- Així mateix, per acord núm. 89 de la JGL, es dona la conformitat a la comissió fallera
Falla Jerónima Galés – Litógrafo Pascual y Abad y Adyacentes per a ser beneficiària, si és el cas,
de les subvencions a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu
de les festes falleres de 2020, una vegada que s’ha constatat que ja han obtingut una altra
subvenció de l’Ajuntament de València. Pel fet que l’aprovació de l’acord (núm 89) és
immediatament posterior a l’acord de concessió de la subvenció (núm 88) ha d’entendre’s
convalidat implícitament.
Pel que fa a les observacions complementàries:
- Respecte de l’error material en l’import concedit i reflectit en l’apartat 5 de la part
dispositiva, es modifica en la proposta d’acord elevada a la JGL.
- Respecte a l’error material en el Decret del regidor de data 09/03/2020 en relació amb
l’import concedit a la comissió fallera amb núm. de cens 62 Mossén Sorell-Corona, no es
modifica perquè és correcte en la proposta d’acord.
- Per últim, quant a la justificació de la subvenció concedida a la comissió fallera
L’Alguer-Ingeniero Rafael Janini (CIF G97913552), segons la proposta de gasto 2019/645 i ítem
gasto 20198/106730, per acord núm. 81 de la JGL de data 13 de març de 2020, es proposa
aprovar la justificació de les ajudes concedides per a la il·luminació decorativa dels carrers de la
seua demarcació amb motiu de les Falles 2019 a la Falla L'Alguer-Enginyer Rafael Janini.
Tercer. En l’apartat cinqué de l’esmentat acord s’aprova la llista de comissions falleres
beneficiàries de la subvenció. Detectat un error material en relació amb el CIF de la falla núm. de
cens 1, Mercat Central, cal esmenar-lo.
Quart. Amb posterioritat a l’acord de concessió s’ha detectat que les comissions de falla
núm. 9 i 338, encara que havien presentat justificació de subvencions, no s’havia adoptat l’acte
administratiu, donant per justificada la subvenció relativa a:
- Falla núm. 9: conveni amb l’Associació Cultural Fallera Na Jordana 2019.
- Falla núm. 338: subvenció monuments fallers 2019.
Per Resolució GO-1561, de 22 d’abril de 2020 s’aprova el compte justificatiu del conveni
amb l’Associació Cultural Fallera Na Jordana 2019, CIF G46407706, i per acord núm. 79 de la
Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2020 s’aprova la justificació de la subvenció
concedida a la Comissió Fallera Embarcador-Historiador Betí CIF G46778858 per a la
construcció dels seus monuments fallers de 2019.
Per la qual cosa i amb la finalitat d’esmenar esta qüestió, cal convalidar l’acord de data 13
de març de 2020 pel que fa a estes dos comissions falleres.
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Quint. Revisat l’expedient, s’ha advertit que a la comissió fallera núm. de cens 34, Plaça
del Pilar, CIF G46453221, se li va concedir en concepte de subvenció una quantia inferior a la
que li corresponia, ja que la quantitat concedida va ser de 41.156,82 € quan havia d’haver rebut
un total de 45.156,82 €; és a dir, 4.000 euros menys. Existint crèdit suficient prèviament
autoritzat, cal concedir a esta comissió fallera la quantia esmentada.
L’import de l’ajuda a concedir es calcula en un 25 % del cost certificat per la Junta Central
Fallera dels monuments fallers grans i infantils derivats dels contractes presentats en eixe
organisme, sense que puga considerar-se per al càlcul indicat l'excés del monument sobre el cost
de la falla respectiva de la plaça de l'Ajuntament. Concretament, el cost certificat dels
monuments de l’esmentada comissió fallera ascendix a un import total de 185.000,00 euros, per
la qual cosa la quantitat a adjudicar en concepte de subvenció seria de 46.250,00 euros. Com que
d’esta quantitat ha de deduir-se l’import que la comissió fallera pot recuperar en concepte d’IVA
deduïble, l’import total de la subvenció ascendix a 45.156, 82 euros. Existint crèdit suficient
prèviament autoritzat, cal concedir a esta comissió fallera la quantia esmenada.
Fonaments de Dret
Primer. L’article 109 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions publiques, pel que fa a la rectificació d’errors materials.
Segon. L'article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques relatiu a la convalidació d’actes administratius.
Tercer. L’article 34.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
establix que, complits els requisits exigits, 'la resolució de concessió de la subvenció comportarà
el compromís de despesa 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
comporta la proposta de pagament, que el beneficiari 'estiga al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries i davant 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 caràcter previ a la justificació, com
a finançament necessari per a poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció', quan
esta possibilitat i el règim de garanties estiga previst expressament en la normativa reguladora de
la subvenció, com passa amb la subvenció per monuments fallers, que la base 9.2. configura com
una subvenció de justificació diferida o prepagable (subvencions per monuments, el pagament
dels quals es preveu anticipat).
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
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de març), del previst en els articles 54, 56, 58 i 61 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desplega el capítol primer del títol sext 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 qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
en la Llei 47/2003, 26 de novembre, general pressupostària, com a norma supletòria a tenor de
les bases 23, 14, 19, i 41 de les d’execució del Pressupost municipal, resultant precís el control i
fiscalització interna per la Intervenció General.
Quart. 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 estes funcions en la legislació
de règim local') i 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.
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 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 proposta corresponent a l’efecte de la seua fiscalització per Intervenció.
Per l’exposat, i fiscalitzat l’expedient per la Intervenció General Municipal, 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, s'acorda:
Primer. Donar compte de les actuacions realitzades en l’expedient en relació amb
l’excepció i observacions complementàries emeses en l’informe de la Intervenció (SFG) de data
13 de març de 2020 en relació amb la proposta d’acord núm. 2 de l’expedient elevat de la Junta
de Govern Local d’esta data (acord núm. 88).
Segon. Esmenar error material en relació amb la falla núm. de cens 1, Plaça del Mercat
Central, de l’apartat cinqué de l’acord de la Junta de Govern Local núm. 88 de data 13 de març
de 2020 pel qual s’aprova la llista de comissions falleres a concedir, declarar desistides i excloure
en relació amb la subvenció de monuments fallers 2020:
ON DIU
CIF G97514947

Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI TITULAR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Nom
SERGI CAMPILLO FERNANDEZ

Data
26/06/2020

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
19415912531803743407
777074987597891044

ACORD
HA DE DIR

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: BWEX 0YGB zcuZ w3oA kexw oAlU /yo=

CIF G46740866
Tercer. Convalidar l’acord núm 88 de la Junta de 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 de monuments fallers 2020 pel que fa a la concessió relativa a les comissions falleres
Associació Cultural Fallera Na Jordana, CIF G46407706, i Embarcador-Historiador Betí, CIF
G46778858.
Quart. Concedir a la comissió de falla Plaça del Pilar, CIF G46453221, un total de
4.000,00 euros en concepte de subvenció per a la construcció dels seus monuments amb motiu de
les festes falleres de 2020, com a quantia addicional a la ja rebuda per acord de la Junta de
Govern Local de data 13 de març de 2020, disposant el gasto prèviament autoritzat per acord de
la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2019 i reconéixer l’obligació de pagament
de l’ajuda esmentada a favor de la comissió, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2020 MF580
33800 48910 del vigent Pressupost segons proposta de gasto 618/2020, ítem gasto 94220/2020 i
document d’obligació 10164/2020.
Quint. Donar a l’acord la publicitat adequada."
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