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Núm. expedient: T.1.5.4 nº 29 de 2020 

Procediment: Publicació l’aprovació 
de les ajudes a associacions i entitats ciutadanes  
de l’Alcúdia 2020. 

Firma: El Secretari 
 

 

                         PUBLICACIÓ 
 

 
Mitjançant la present i a efectes de notificació dels interessats d’aquest procediment 

segons l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015,  se realitza la publicació del 

Decret d’Alcaldia  núm. 2267/2020, de 23 de desembre 2020 que citem literalment a 

continuació: 

                 

“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 

 
 

APROVACIÓ SUBVENCIÓNS CONSELL ENTITATS CIUTADANES 
2020 

 
Atesa la providència de data 3 de novembre de 2020 del regidor de participació 

ciutadana per a l’inici de l’expedient T.1.5.4 núm. 29 de 2020 de concessió de subvencions 
per concurrència competitiva per  aquelles subvencions que no disposen d’un crèdit o 
subvenció nominativa dins de les diferents aplicacions pressupostàries del Pressupost 
Municipal de 2020, que les seues bases reguladores  al BOP de València núm.73 de 17 
d’abril de 2018. 

 
Amb motiu de la convocatòria de les subvencions a entitats ciutadanes de l’any 

2020 per concurrència competitiva publicat el seu extracte de la Resolució  d’Alcaldia  núm.  
1.977,  de  data  06  de novembre de 2020 al BOP núm. 222 de 18 /11/2020 amb BDNS 
Identificador 532106, se inicia la presentació de sol·licituds durant 20 dies naturals. 

 
                  El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 09 de desembre de 2020 i 
una vegada comprovada que la documentació presentada per les 17 associacions s’ajusta 
als requisits a les bases i la convocatòria, s’eleva una proposta de repartiment de les 
subvencions al Consell d’Entitats Ciutadanes, tal i com estableix  l’article 1.2 del Reglament 
d  Entitats Ciutadanes, correspon al Consell d  Entitats Ciutadanes, proposar els criteris de 
distribució de les ajudes econòmiques, així com proposar el import de les mateixes, en 
funció al balan  econòmic i d  activitats realitzades en l  any anterior i previsió de les 
activitats a realitzar en el any en curs. 
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Atès l’acta provisional del Consell d’Entitats Ciutadanes celebrat el passat 16 de 
desembre de 2020, en el qual s’aprova per unanimitat dels assistents el repartiment de la 
subvenció entre les 16 entitats ciutadanes de l’Alcúdia. 

 
Atès l’informe de la Intervenció de Fons sobre l’existència de consignació 

pressupostària per al pagament de la subvenció indicada, 
 
Per part de l’Interventor municipal s’ha emès el següent: 
 
 
“INFORME DE LA INTERVENCIÓ DE FONS 
 
ASSUMPTE: INFORME SUBVENCIÓ CONSELL ENTITATS CIUTADANES 

2020 
 
Vist que durant els mesos de gener fins a desembre de 2020, s’ha presentat 

documentació relativa a les diverses entitats ciutadanes que formen part del CEC 
(despeses, certificats, comptes bancaris, etc.) per part dels diversos representants de les 
mateixes i vista la proposta de repartiment de la subvenció destinada a les entitats 
ciutadanes prevista en el vigent Pressupost Municipal per a 2020, per import de 29.000,00 
euros, 

 
Vista la providència del regidor de participació ciutadana per a l’inici de 

l’expedient de concessió de subvencions de data 3 de novembre de 2020, el funcionari que 
subscriu eleva a informe, en base als següents: 

 
                                                    FETS 
 
1. En l'estat de despeses del vigent Pressupost Municipal per a 2020 figura, 

entre d'altres, Crèdit Pressupostari per import de 29.000 euros, amb denominació 
94200.48900 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS CONSELL ENTITATS CIUTADANES, 
sent la despesa subvencionable el de la realització de les activitats habituals de les entitats 
ciutadanes membres del CEC de L’Alcúdia durant l’exercici 2020. 

 
2. Amb data 30 de gener de 2018 van estar aprovades les Bases Reguladores 

per a la concessió d’ajudes per a subvencionar actes o esdeveniments a celebrar per les 
diferents associacions i entitats ciutadanes que no disposaren d’un crèdit o subvenció 
nominatius dins de les diferents aplicacions pressupostàries del Pressupost Municipal de 
2020. 

 
Amb data 30 d’octubre de 2020 es va aprovar la convocatòria d’ajudes 

destinades a entitats ciutadanes de L’Alcúdia per a l’exercici 2020. 
 
Les diferents associacions o entitats ciutadanes que opten a l’obtenció de 

subvenció per part de l’Ajuntament de L’Alcúdia hauran de complir amb els requisits 
indicats al punt 2º de les Bases i presentar sol·licitud al Registre de l’Ajuntament amb la 
documentació indicada al punt 4rt. de les mateixes bases.  
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3. Mitjançant sol·licitud de les diverses associacions i entitats ciutadanes 

presentades a través de registre d'entrada i examinada la documentació presentada per 
l’òrgan d’Intervenció, el Consell d’Entitats Ciutadanes a través del regidor de participació 
ciutadana, En Rubén Grau Navarro, proposa la següent distribució de les subvencions a les 
diverses entitats ciutadanes que s’indiquen: 

 
 
 

Nº PROPOSTA SUBVENCIONS 2020 N.I.F. IMPORT 

1 CORAL NOVA CREACIÓ  G97992531 3.069,12 

2 “EL BOLERO” GRUP DE DANSES DE L´ALCUDIA  G96288618 1.069,12 

3 ABRAÇ FAMILIARS DE MALALTS ALZHEIMER G97732242 2.069,12 

4 SOM VISIBLES  G98378805 1.569,12 

5 ASSOCIACIÓ SENAD  G97122691 2.069,12 

6 GRUP DE DANSA L’ALCÚDIA  G46688479 2.069,12 

7 ASSOCIACIÓ NUESTRA SENYORA DE LOURDES  G98693807 369,12 

8 ASOCIACIÓN FALLA TIRANT LO BLANC G98496599 3.069,12 

9 DIMONIS ENROSCATS DE L´ALCÚDIA  G97832059 4.069,12 

10 ELS NEGRETS DE L´ALCÚDIA  G97688865 1.763,20 

11 ASSOCIACIÓ “GENT MAJOR”  G96838701 1.569,12 

12 ASSOCIACIÓ DE DONES DE L´ALCÚDIA  G46817037 1.569,12 

13 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES  G46246013 1.569,12 

14 JUNIORS M.D. L´ALCÚDIA  Q4600441B 669,12 

15 MESTRESES I CONSUMIDORES TYRIUS L´ALCÚDIA  G46138251 1.569,12 

16 L’ALCÚDIA CULTURA ALTERNATIVA G40530081 869,12 

 TOTAL  29.000,00 

 
 
La distribució s’ha realitzat partint de les xifres aprovades en la CEC en 2019 en 

funció principalment per: les despeses declarades, les subvencions o pagaments rebuts 
d’altres institucions, nombre d’activitats, entre altres. Però la renuncia de l’associació “La 
Butaca” presentada per registre d’entrada 11.371/2020 i la minoració de la subvenció en 
236,8€ de l’Associació  “Muxaranga Els Negrets de l’Alcúdia” per no haver justificat 
despesa suficient previ requeriment, provoca que 1.036,8€ no estiguin assignats. La 
proposta inicial presentada per la Regidoria de Participació Ciutadana és el repartiment 
d’aquest entre les 15 associacions restants, incrementant així l’assignació en 69,12€, tenint 
en compte que no hi ha cap associació que superen la quantitat subvencionada en les 
despeses justificades. 

 
Reunit el Consell d’Entitats Ciutadanes (CEC) el dimecres 16 de desembre a 

les 19.00 hores al saló de Plens de l’Ajuntament  amb quòrum suficient, és aprovada la 

proposta anterior per unanimitat entre els assistents. 
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                                          FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb el que estableix l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, podran concedir-se de forma directa aquelles 
subvencions que estigueren previstes nominativament en els pressupostos generals de 
l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, en els termes recollits en els 
convenis i en la normativa reguladora d'aquestes subvencions, indicant l'article 28 de la 
mateixa Llei que, en la concessió directa, la resolució de concessió i, si escau, els convenis 
través dels quals es canalitzen aquestes subvencions han d'establir les condicions i 
compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa aquesta Llei. 

En altres casos, subvencions no nominatives, estableix l’art. 22.1 de la LGS el 
règim de concurrència competitiva i per tant el procediment ordinari de concessió de 
subvencions serà l’aplicable.  

 
Per la seua banda, l'article 65.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 

qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, preveu que el procediment administratiu per 
a la concessió d'aquestes subvencions s'inicie a instància de l'interessat, i es finalitze amb 
la resolució de concessió. 

 
En similars termes es pronuncien la Base 35.2 d'Execució del vigent Pressupost 

Municipal per a 2020. 
 
La base 35.2 de les bases d'execució del vigent Pressupost Municipal de 2020, 

que regula el procediment de concessió directa de les subvencions no nominatives, 
estableix que "La concessió de subvencions no nominatives queda sotmesa a la incoació 
del corresponent expedient que es tramitarà d’acord amb la normativa general i/o 
específica de subvencions aprovada per l’Ajuntament, així com per la Llei 38/2003, de 17 
de novembre General de Subvencions i el Reial Decret 887/2006 , de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.” 

 
“En la tramitació del document “O” el servei gestor haurà d’informar sobre el 

compliment de les finalitats de la concessió de la subvenció i la correcta justificació 
d’aquesta per part del beneficiari. Per a que es puga lliurar l'ordre de pagament de la 
subvenció nominativa i no nominativa és imprescindible que s’haja aprovat per òrgan 
competent el compte justificatiu i s’hagen complert les condicions exigides en l'acord de 
concessió." 

 
El funcionari que subscriu considera completa i correcta la documentació 

aportada per les entitats de Consell d’Entitats Ciutadanes que integra les diverses entitats 
ciutadanes i associacions culturals indicades amunt, on consta las seua denominació i 
C.I.F. de cadascuna, pel que en principi seria procedent adoptar resolució de pagament  de 
la subvenció prevista al sí del Consell d’Entitats Ciutadanes per import de 29.000,00 euros 
proposada sobre el Pressupost Municipal de 2020 (aplicació pressupostària 94200.48900) 
vist que les entitats han presentat en la Intervenció Municipal documentació justificativa 
suficient de la realització de l’activitat subvencionada conforme a allò establert a l’art. 30 de 
la LGS i a la base 35.4 de d'Execució del vigent Pressupost Municipal per a 2020. 
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Es podrà avan ar part de l’import a concedir o bé lliurar els fons  íntegrament ja 

que l'interessat ha presentat en temps i forma la documentació requerida amb la sol·licitud 
així com la justificativa de la concessió de la subvenció. 

 
L'òrgan competent per a adoptar la resolució de concessió és l'Alcaldia (base 

35.1.d), previ informe de fiscalització de la intervenció. No obstant, la competència per a 
l’aprovació de les Bases particulars de la concessió de les subvencions no nominatives 
serà el Ple de la Corporació. En aquest cas estan vigents les Bases Reguladores 
aprovades pel Ple en sessió de 30 de gener de 2018. 

La resolució de concessió de la subvenció està delegada en la Junta de Govern 
Local per decret de l’alcalde de 23 de juny de 2019. 

 
Per tot l'anterior, el funcionari que subscriu eleva a la Junta de Govern Local 

proposta de resolució consistent en el pagament a les diferents entitats indicades amunt, 
membres del Consell d’Entitats Ciutadanes, la subvenció no nominativa prevista en el 
vigent Pressupost Municipal per a 2020, conforme a la proposta de distribució del Consell 
d’Entitats Ciutadanes, per import total de 29.000,00 euros.   

 
No obstant, l'Alcaldia acordarà allò que estime oportú.” 

Atès el Decret d’ Alcaldia 1212/2019 del 21 de juny de 2019 publicat al BOP núm. 
60 de 27de mar  de 2020, es delega per part de l’Alcalde en la Junta de Govern Local les 
competències en matèria de concessió de subvencions. 

 
Atenent que segons l’article 9.6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, la 

delegació serà revocable en qualsevol moment per l'òrgan que l'haja conferida. En aquest 
cas el motiu és que la convocatòria de la pròxima Junta de Govern Local no és fins al 2021 
i l’òrgan de intervenció necessita l’aprovació d’aquestes ajudes per l’òrgan competent per a 
reconèixer l’obligació abans del tancament de l’exercici econòmic a 31 de desembre de 
2021. 

 
    Per tot el anteriorment exposat, el art. 21.1 f) y s) de la Llei 7/1985, reguladora de 

bases del Règim Local,  RESOLC: 
 

PRIMER.-  Avocar de manera puntual i per aquesta actuació concreta, la 
competència delegada en la Junta de Govern Local en relació a l’aprovació del repartiment 
de les subvencions a entitats ciutadanes de l’any 2020, ja que a priori no hi ha previsió de 
convocatòria d’una nova Junta de Govern Local fins a 2021 i és urgent el reconeixement de 
l’obligació abans del tancament de l’exercici econòmic a 31 de desembre de 2021. 

 

         SEGON.- Aprovar de manera definitiva el repartiment dels 29.000€ de l’aplicació 
pressupostària 94200.48900 en base a l’acord aprovat per la CEC per unanimitat dels 
assistents el 16/12/2020 quedant de la següent manera: 
 

Nº PROPOSTA SUBVENCIONS 2020 N.I.F. IMPORT 
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1 CORAL NOVA CREACIÓ  G97992531 3.069,12 

2 “EL BOLERO” GRUP DE DANSES DE L´ALCUDIA  G96288618 1.069,12 

3 ABRAÇ FAMILIARS DE MALALTS ALZHEIMER G97732242 2.069,12 

4 SOM VISIBLES  G98378805 1.569,12 

5 ASSOCIACIÓ SENAD  G97122691 2.069,12 

6 GRUP DE DANSA L’ALCÚDIA  G46688479 2.069,12 

7 ASSOCIACIÓ NUESTRA SENYORA DE LOURDES  G98693807 369,12 

8 ASOCIACIÓN FALLA TIRANT LO BLANC G98496599 3.069,12 

9 DIMONIS ENROSCATS DE L´ALCÚDIA  G97832059 4.069,12 

10 ELS NEGRETS DE L´ALCÚDIA  G97688865 1.763,20 

11 ASSOCIACIÓ “GENT MAJOR”  G96838701 1.569,12 

12 ASSOCIACIÓ DE DONES DE L´ALCÚDIA  G46817037 1.569,12 

13 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES  G46246013 1.569,12 

14 JUNIORS M.D. L´ALCÚDIA  Q4600441B 669,12 

15 MESTRESES I CONSUMIDORES TYRIUS L´ALCÚDIA  G46138251 1.569,12 

16 L’ALCÚDIA CULTURA ALTERNATIVA G40530081 869,12 

 TOTAL  29.000,00 

 

          TERCER.- Aprovar l’Autorització, Disposició del Reconeixement de l’obligació, així 
com l’Ordenació del Pagament per import de 29.000€ a les entitats ciutadanes anteriors. 
Així mateix notificar a efectes interns als departaments d’Intervenció i Tresoreria als 
efectes oportuns. 
 

         QUART.- Els beneficiaris d’aquestes subvencions queden sotmesos a les 
obligacions marcades per l’article 14 i 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 

       CINQUÉ.- Ordenar la publicació de la concessió de les subvencions en la Base 
Nacional de Subvencions tal i com estableix la legislació vigent, i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament de l’Alcúdia a efectes de notificació dels interessats segons l’art. 45 Llei 
39/2015, d’1 d’octubre de 2015 
 

       SISÉ.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern Local en la 
següent sessió ordinària que celebren.” 
 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb els articles 123 i 124 

de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 

l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de Juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa, pot interposar 

alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la 

recepció d'aquesta notificació, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu 

de València, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la present notificació. Si 

s'opta per interposar el recurs de reposició potestatiu, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu 

fins que aquell siga resolt expressament o s'haga produït la seva desestimació per silenci. Tot això, sense 

perjudici que puga exercitar qualsevol altre recurs contemplat a l’ordenament jurídic que estime pertinent.  

 

 

Document firmat electrònicament al marge  


