
ANUNCI

Per resolució de l’Alcaldia número 776/2020, de 20 de maig, s’ha adoptat el següent
acord:

Identificació de l'expedient
Alçar suspensió procediments subvencions esports i cultura 2020

Mitjançant el Reial Decret 463/2020 de 14 de març es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el qual contempla una
serie de mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i la seguretat de la ciutadania i la
contenció  de  la  progressió  de  l’enfermetat,  que  ens  ha  obligat  al  confinament  de  la
ciutadania  per a frenar aquesta pandèmia mundial.

Entre aquestes mesures, la disposició addicional tercera del RD 463/2020, modificada pel
Reial decret 465/2020, de 17 de març, suspen com a regla general durant la vigència de
l’estat d’alarma els terminis dels procediments administratius. No obstant això, l’apartat quart
d’aquesta disposició  permet  a  l’Administració  acordar  motivadament  la  continuació  entre
d’altres, dels procediments que siguen indispensables per a la protecció de l’interés general
o pel funcionament bàsic dels serveis. 

L’Ajuntament  tenia  publicades  les  convocatòries  de  subvenció  per  a  entitats  esportives,
culturals, festives i socials següents: 

- Bases per a la concessió de subvencions ordinàries per a activitats a realitzar pels
Clubs i Entitats Esportives d'Almussafes 2020, en el BOP de 5 de març de 2020.

- Bases de subvencións destinades a entitats culturals, festives i civicosocials per a
la realització de la programació anual d’activitats de promoció cultural, festiva i civicosocials
en la localitat d'Almussafes de 2020, en el BOP de 9 d’abril de 2020.

Per altra banda, estan pendent de tramitació subvencions nominatives dins de l’àrea de
Cultura per a l’exercici 2020.

En aquestes circumstàncies,  la  prioritat  en el  moment  de declaració  de l’estat  d’alarma
consistia a reduir al màxim el risc de contagi i per això es van suspendre els procediments,
que en aquest cas, era la presentació de les sol·licituds de les ajudes.
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Transcorregut este temps i tenint en compte les noves mesures de seguretat i la millora de
la situació sanitària, la prioritat actual consisteix en minimitzar l’impacte que suposaria que
no se sostingueren les activitats de les associacions locals que pel seu caràcer cultural,
festiu  i  esportiu  necessiten del  suport  municipal  com als  sectors més càstigat  durant  el
confinament.

Per altra banda, el dret a la salut de la ciutadania i del personal de l’Ajuntament està garantit
en tant que no hi ha cap possibilitat de contagi, ja que en aquests moments la tramitació
dels  expedient  d’ajuda estan en el  periode de presentar la  seua sol·licitud i  les entitats
beneficiàries ténen l’obligació de relacionar-se  per mitjans electrònics en la seu electrònica
d'este Ajuntament allotjada en la direcció  https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada
en els termes assenyalats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu de
les Administracions Públiques, i la resta del procediment també es pot realitzar per mitjanç
electrònics.

De conformitat amb el que exposa i en virtut de les competències que em conferix l'art 21 de
la LBRL

Resolució

Per tant, resolc:

1. Alçar la suspensió dels terminis per a la tramitació, de manera que es reprendrà o, en
cas de no haver començat, s’iniciarà el procediment administratiu a partir de l’endemà de la
publicació d’aquest acord en la web municipal, de les convocatòries següents:

a)  Bases per a la concessió de subvencions ordinàries per a activitats a realitzar pels
Clubs i Entitats Esportives d'Almussafes 2020, publicades en BOP nº 45, de data 5 de març,
restaran 22 dies naturals per a presentar la sol·licitud.

b) Bases de subvenció destinades a entitats per a la realització de la programació anual
d’activitats de promoció cultural, festiva i civicosocials en la localitat d'Almussafes de 2020,
publicada en el BOP número 69, el 9 d’abril, el termini per a presentar sol·licituds serà d’un
mes a partir del dia següent de la publicació d’aquest acord.

c) Subvencions nominatives de l'àrea de Cultura i Festes

2.  A aquest efecte, les sol·licituds presentades durant la vigència de l’estat d’alarma,
s’entendran  presentades  a  data  del  primer  dia  d’inici  o  reanudació  dels  procediments
determinats en aquest acord.
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3. Publicar en la web municipal, per a coneiximent general.”

D’acord amb el  que disposa la  Llei  29/1998,  de 13 de juliol,  reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la
via administrativa, pot interposar recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un
mes davant del mateix òrgan que va dictar l’acte o recurs contenciòs-administratiu,
davant dels Jutjats del Contenciòs-Administratiu de València, en el termini de dos
mesos,  a  comptar  de  l’endemà  a  la  recepció  d’esta  notificació.  Si  optara  per
interposar  el  recurs  de  potestatiu  de  reposició,  no  podrà  interposar  recurs
contenciós-administratiu fins que aquell siga resolt expressament o s’haja produït la
seua desestimació per silenci.

Tot  això,  sense  perjuí  que  puga  exercitar  qualsevol  altre  recurs  que  estime
pertinent.

No obstant això, els terminis per a interposar els recursos estan suspesos des de
la data d'aprovació de l'estat d'alarma per RD 463/2020, el passat dia 14 de març de
2020, i fins a l'endemà de la data de publicació en el BOE del seu alçament o de
l'alçament dels efectes suspensius del mateix sobre els Procediments administratius.

L’ALCALDE
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