Aigua (subvencions)
El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes
Antonio González Rodríguez
30/09/2021

FIRMADO POR

Expediente 735458W

NIF: P4603500B

EDICTE
De conformitat amb l'article 18 de la Llei General de Subvencions, Llei 38/2003, de
17 de novembre, en relació amb l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es fa públic la
concessió de bonificacions en la tarifa d'aigua potable i clavegueram, servint el present
Edicte com a notificació.
“NOTIFICACIÓ
Li notifique que per l'Alcaldia s'ha dictat la resolució número 1750/2021, de 29 de
setembre, següent:
«Vista la Disposició Addicional Primera al Reglament de Serveis de l'Aigua Potable
i Manteniment de Clavegueram, aprovada el Ple de la Corporació el dia 5 de març de
2015, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València de data 8 de maig de
2015.
Vistes les sol·licituds presentades, que compleixen amb la citada Disposició
Addicional Primera, les quals s'aplicaran a partir del tercer trimestre del 2021.
Consta en l'expedient informe de la TAE d'Urbanisme i proposta del Regidor
d'Obres i Serveis de data 23 de setembre de 2021, en la qual s'especifiquen les
bonificacions que compleixen amb els requisits, les baixes i els motius d'aquestes.
Consta igualment document de RC referencia 20210041134, de data 27 de
setembre de 2021, i informe d'intervenció fiscalitzant de conformitat, de data 28 de
setembre de 2021.
Per tant, resolc:
Primer.- Donar de baixa les bonificacions d'aigua potable i clavegueram per no
complir els requisits establits en el Punt 6 del Reglament de Servei d'Aigua Potable i
Manteniment del Clavegueram, a les següents persones:
**3392***

AGV

**4924***

COR

**6122***

E RA

**8963***

MRR

**4809***

RMM
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**1476***

RMG

**9380***

M P CH

**5623***

DMP

Segon.- Donar de baixa amb efecte retroactiu des del primer trimestre, per haver-lo
sol·licitat dins del termini i en la forma escaient i no haver-se aplicat, a la següent persona:
**8082***

RTP

Tercer.- Concedir a partir del tercer trimestre de l'exercici 2021, la bonificació en la
tarifa d'aigua potable i clavegueram, sempre que continuen en la situació que va generar
la bonificació, les següents persones:
A) En concepte de jubilats i pensionistes:
**1595***
**6398***
**3211***
**1299***

DO C R
JAB
MPHA
VVG

30,70 €
30,70 €
30,70 €
30,70 €

B) En concepte de famílies nombroses:
**6415***
**9317***
**5719***
**3634***

ESC
MESV
MAMM
BFRN

37,96 €
37,96 €
37,96 €
37,96 €

F) En concepte d'unitats familiars per raó d'ingressos:
**3726***

MCC

22,10 €

Quart.- Denegar la sol·licitud de bonificació per raó d'ingressos, per estar obligat a
la presentació de la declaració de la renda de l'any 2019 i no haver-lo fet a la següent
persona.
**5682***

SBD
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Cinqué.- Incorporar al padró viu de l'exercici 2021 les noves bonificacions, i
eliminar del mateix les baixes causades.
Sisé.- La Concessió de la bonificació no generarà expectativa de dret per a
exercicis posteriors.
Seté.- Atés que es manté la bonificació, mentre no desaparega les circumstàncies
que la van motivar, existeix crèdit suficient per a fer front a aquesta.
Huité- Notificar/publicar la resolució en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província de València.
Nové.- Comunicar la resolució a l'Àrea Econòmica.
Dècim.- Donar trasllat de l'acord a AIGÜES DE VALÈNCIA.»

El que li comunique, perquè en prengueu coneixement i efectes, significant-li que,
d'acord amb el que es disposa en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciós – Administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via
administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini
d'un mes davant el mateix òrgan que va dictar l'acte o recurs contenciós administratiu,
davant els Jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos, a
comptar des de l'endemà a la recepció d'aquesta notificació. Si optara per interposar el
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar contenciós administratiu fins que aquell
siga resolt expressament o s'haja produït la seua desestimació per silenci.
Tot això, sense perjudici que puga exercitar un altre recurs que estime pertinent.
Almussafes, a la data de la firma
L’Alcalde,
Antonio González Rodriguez.
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