Núm. Expedient: V.2.3_1_2021
Procediment: Anunci Resolució Definitiva sobre les subvencions
a entitats ciutadanes de l’any 2021 per concurrència competitiva
Firma: L’Alcalde

ANUNCI AL TAULER D’EDICTES
Mitjançant la present, i en virtut de l’article 45 de la Llei
39/2015, 1 d’octubre de 2015, Procediment Administratiu Comú,
publiquem als efectes oportuns, l’anunci en el tauler d’anuncis i a la
web municipal de l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre la següent
Resolució D’Alcaldia 171/2022 de 31/01/2022:
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

RESOLUCIÓ DEFINITIVA SOBRE L’APROVACIÓ DE SUBVENCIONS PER
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES ASSOCIACIONS DE L’ALCÚDIA DE
LA CONVOCATÒRIA ANY 2021

Antecedents de fet i dret
Atés que el dret
associatiu és
un dels drets fonamentals i de
llibertats públiques reconegut a l’article 22 de la Constitució Espanyola de 1978 i d’
especial protecció pels poders públics, qui han de facilitar, promoure i fomentar
aquesta participació ciutadana.

Atés l’acta emesa el 12 de gener de 2022 del Consell d’Entitats Ciutadanes celebrat
el passat 27 de desembre de 2022, en el qual s’aprova per unanimitat dels assistents el
repartiment de la subvenció de 29.000€ entre les 11 entitats ciutadanes de l’Alcúdia que
han presentat despeses subvencionables durant l’exercici 2020.
Atés que la Resolució Provisional sobre les subvencions a entitats ciutadanes de
l’any 2021 per a despeses de 2020 per concurrència competitiva dictada el 13 de gener
de 2022, ha romàs exposat al públic durant el termini de 10 dies hàbils a comptar des de
l'endemà de la publicació del corresponent anunci en
Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament de l’Alcúdia, de data 13 de gener de 2022, que així mateix s'ha donat
tràmit d'al·legacions per aquest termini, i va finalitzar el 27 de gener de 2021, i que durant
aquest termini NO s'han presentat al·legacions, tal i com consta en l’expedient el
certificat expedit per Secretaria.
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Amb motiu de la convocatòria de les subvencions a entitats ciutadanes de l’any
2021 per concurrència competitiva publicat el seu extracte de l’acord de Junta de Govern
Local, de 05 d’octubre de 2021, al BOP núm. 203 de 20/10/2021 amb BDNS
Identificador 589228, se inicia la presentació de sol·licituds durant 30 dies hàbils i va
finalitzar el 03 de desembre 2021.

Atés que segons l’article 24.4 indica que l'expedient de concessió de subvencions
contindrà l'informe de l'òrgan instructor en el qual conste que de la informació que obra en
el seu poder es desprèn que els beneficiaris compleixen tots els requisits necessaris per a
accedir a aquestes. I aquest ha sigut emès el passat 28 de gener de 2022.
Atés que la distribució de la partida pressupostària de 29.000,00 € s’ha repartit en
la seua totalitat entre les 11 associacions municipals que formen part del Consell
d’Entitats Ciutadanes de l’Alcúdia en funció de les despeses justificades mitjançant
factura o document acreditatiu similar de la mateixa validesa que han realitzat durant
l’exercici econòmic de 2020 i tenint en compte que no hi ha cap associació que supere la
quantitat subvencionada en les despeses justificades. La despesa subvencionable és la
relacionada amb la realització de les activitats habituals de les entitats ciutadanes
membres del Consell d’Entitats Ciutadanes (CEC) de L’Alcúdia durant l’exercici 2020
tenint en compte els límits establerts en l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i 83 RD 887/2006, de 21 de juliol, s’aprova el
reglament de subvencions. Aquest repartiment va ser aprovat per unanimitat dels
assistents del Consell d’Entitats Ciutadanes
Atés que l’òrgan de resolució definitiva és l’Alcalde o en qui deleguen i que la
Resolució haurà de complir amb l’article 25 de La Llei 38/2003,de 17 de novembre,
general de subvencions, així com els articles 63 i 64 del Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel que s’aprova el Reglament.
Atés l’informe favorable de fiscalització de l’interventor emés el 31 de gener de
2022 i l’informe de secretaria amb les seues consideracions de la mateixa data.
Atés el Decret d’Alcaldia 1365/2020 del 28 d’agost de 2020 publicat al BOP
núm.171 de 04 de setembre de 2020, es delega per part de l’Alcalde en la Junta de
Govern Local les competències en matèria de concessió de subvencions i l’ordenament
del pagament.

Per tot l’anteriorment exposat, i segons l’art. 21.1 f) i s), 72 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 tant la relació en l’aprovació la
Resolució Definitiva dels beneficiaris i exclosos, així com el Reconeixement de
l’obligació i l’ordenació del pagament de les SUBVENCIONS PER
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES ASSOCIACIONS DE L’ALCÚDIA DE LA
CONVOCATÒRIA ANY 2021 PER A DESPESES DE 2020.
SEGON.- Aprovar de manera definitiva la següent distribució dels
29.000 € que figuren en la partida 924200-48900 (TRANSFERÈNCIES I
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Atenent que segons l’article 116 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’òrgan
delegant podrà avocar en qualsevol moment la competència delegada.

SUBVENCIONS ENTITATS CIUTADANES) del Pressupost 2021 i incorporat el

crèdit en 2022 entre les associacions que sí han pogut justificar despeses
durant l’any 2020. En ningun cas, la quantia final atorgada a cada
sol·licitud és ser superior a la justificada:

NIF

NÚM.
SUMATORI
REGISTRE –
DESPESES
DATA
DECLARADES

SUMATORI
DESPESES PROPOSTA
EN
SUBVENCIÓ
FACTURES

ABRAÇ
FAMILIARS DE
1
G97732242
MALALTS
ALZHEIMER

13113 –
25/11/2021

5.427,39 €

5.426,49 €

4.426,69 €

2 SOM VISIBLES G98378805

12545 –
9/11/2021

6.831,07 €

2.064,80 €

2.064,80 €

215.415,47 €

2.074,85 €

2.074,85 €

430,79 €

430,79 €

430,79 €

699,00 €

638,60 €

638,60 €

4.918,61 €

2.510,38 €

2.510,38 €

3

4

5

6

12666 –
12/11/2021
1405222/12/2021
13381–
GRUP DE
2/12/2021;
DANSA
G46688479
13770-15-12L'ALCÚDIA
2021
ASSOCIACIÓ
13306 –
NUESTRA
1/12/2021;
G98693807
SENYORA DE
14289-29-12LOURDES
2021
13379 –
ASSOCIACIÓ
2/12/2021;
FALLA TIRANT G98496599
14202LO BLANC
27/12/2021
ASSOCIACIÓ
G97122691
SENAD

DIMONIS
ENROSCATS G97832059
DE L'ALCÚDIA

13241 –
29/11/2021

7.096,80 €

6.401,54 €

6.401,54 €

ELS NEGRETS
8
G97688865
DE L'ALCÚDIA

12513 –
9/11/2021;
1407422/12/2021

1.345,51 €

1.346,51 €

1.050,27 €

ASSOCIACIÓ
G96868701
GENT MAJOR

13140 –
25/11/2021

3.774,20 €

3.110,50 €

3.110,50 €

12902 –
ASSOCIACIÓ
18/11/2021
10 DE DONES DE G46817037
14163-27-12L'ALCÚDIA
2021

4.544,85 €

3.444,89 €

3.444,89 €

13382 –
2/12/2021
JUNIORS M.D.
11
Q4600441B 14136-26-12L'ALCÚDIA
2021 1419927/12/2021

2.846,69 €

2.846,69 €

2.846,69 €

7

9

TOTAL

29.000,00 €
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RAÓ SOCIAL
Nº
ENTITAT
CIUTADANA

TERCER.- Aprovar l’Autorització, Disposició del Reconeixement de
l’obligació, així com l’Ordenació del Pagament per import de 29.000 € als 11
beneficiaris anteriors que compleixen tots els requisits, a càrrec de la partida
pressupostària
92400-48900
(TRANSFERÈNCIES
I
SUBVENCIONS ENTITATS CIUTADANES) del Pressupost Municipal 2021 i
incorporat el crèdit en 2022. Així mateix notificar a efectes interns als
departaments d’Intervenció i Tresoreria als efectes oportuns.
QUART.- Publicar un anunci 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 i la web municipal www.lalcudia.com a
efectes de notificació dels interessats segons l’art. 45 Llei 39/2015, d’1 d’octubre
de 2015. Respectant amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals.
CINQUÈ.- La proposta de resolució definitiva no crea cap dret en favor del
beneficiari proposat, front a l’Administració, mentres no s’haja notificat la resolució
de la concessió, tal i com estableix a l’article 24.6 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

Procedirà el reintegrament de l’ajuda quan el beneficiari incórrega en alguna de
les conductes previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de LGS, en la redacció que en fa la Disp. Final 11 de la Llei 3/2017, de 27
de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017-LPGE2017-.
SETÈ.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern Local en
la següent sessió ordinària que celebren.

L’Alcúdia, 31 de gener de 2022”
Es procedeix a la seua publicació per als efectes oportuns.
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
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SISÈ.- El beneficiari de l'ajuda haurà de comunicar qualsevol modificació de
les circumstàncies tingudes en compte per la concessió de la subvenció que
afecten a la quantia d'aquesta. En eixe cas, procedirà el reintegrament de la part
proporcional en funció de les circumstàncies concurrents al cas concret. Si el
beneficiari no realitzara l’acte o esdeveniment que motiven la concessió de la
subvenció haurà de comunicar-ho a l'Ajuntament a efectes del reintegrament de
la quantia rebuda.

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 estimen pertinent
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