
ANUNCI

La Comissió Avaluadora a què es refereix la Base setena, B).7, de les quals regeixen la
convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  destinades  a  l’adquisició  o
autopromoció de la primera vivenda per a 2021, reunida el dia 16 de novembre de
2021, ha emés la proposta de concessió de subvencions que a continuació es transcriu:

“Identificació de l'expedient: JUV/scv/024
Código BDNS: 574.562
Nº  expedient 824687Z:  Informe  tècnic  concessió  i  justificació  subvenció  per  a  la  compra  o
autopromoció de la primera vivenda exercici 2021, expedient JUV/scv/024.

Les  bases  per  les  quals  regeixen  les  subvencions  destinades  a  l'adquisició  o
autopromoció de la primera vivenda de la localitat per a 2021, van ser aprovades per la
Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 5 de juliol de 2021, enviades a
la BDNS i publicades en extracte en el BOP número 139 del 21 de juliol de 2021.

Consta  en  l’expedient  informe  suscrit  pel  Director  de  l’Àrea mitjançant  el  qual  es
determina que en data 6 de setembre de 2021, J. M. F. S. presenta instància amb RE
5223 sol·licitant subvenció per la compra o autopromoció de la seua primera vivenda, a
la qual adjunta la documentació requerida en les bases.

Revisada la documentació aportada d’acord amb allò previst en les bases, amb data 29
de setembre se li  formula el  requeriment número 71398, sol·licitant-li  l'aportació del
document que acredite d’estar al corrent de les obligacions tributàries per a poder ser
beneficiari de Subvencions Públiques.
 
En  data  4  de  novembre  (RE  6583/2021),  presenta  certificat  positiu  de  l'Agència
Tributària  pel  que  completa tota  la  documentació  necessària  per  a  validar la  seua
sol·licitud,  cal  assenyalar  que  encara  que  l'esmena  ha  tingut  lloc  una  vegada
transcorregut el termini legal de deu dies atorgat en el requeriment, també ho és que
una  vegada  aportada  la  documentació  obligatòria  per  a  donar  lloc  a  l'inici  del
procediment  administratiu,  i  al  no  existir  altres  interessos  concurrents  en  el
procediment, ni haver-se dictat resolució expressa de desistiment abans de la data de
la seua presentació, de manera que atés el criteri de proporcionalitat entre la finalitat
del requisit, l'entitat real de la deficiència advertida i les conseqüències que de la seua
apreciació  puguen  seguir-se,  ens  porten  a  concloure  que  cal  acceptar  la  ulterior
actuació de l'interessat que atén el requeriment d'esmena, mitjançant  l'admissió del
document  aportat  i  per  tant  l’inici  de  la  tramitació  de  l'expedient  que  ens  ocupa
(Sentència de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem de 19 de juliol de
2018 -rec.36662/2017).   

Aclarit  aquest  extrem,  s'ha  procedit  a  la  valoració  aplicant  els  criteris  tècnics
percentualment establits i aprovats en les citades bases de subvenció amb el següent
resultat:
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Ident. Exp Sol·licitant M2
% 

Partic
IPREM

Quantia
subvenc.

JUV/scv/24-2021 J. M. F. S.
105,5/
80%

50 % Fins 2,75 840,00 €

Quant a la justificació de la subvenció de conformitat amb el que es disposa en la base
9a, no és necessari justificar-la ja que la documentació que ha presentat juntament amb
la sol·licitud, i que ha permés la seua concessió, justifica per si sola el compliment de
l'objecte d'aquesta.

A més, es fa constar que d'acord amb l'art. 88.3 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, s'acredita que:

 • El beneficiari ha presentat la documentació necessària per a la seua justificació.
 •  No  s'ha  dictat  en  aquest  Àrea  resolució  declarativa  de  la  procedència  de
reintegrament de l'ajuda o pèrdua del  dret  de cobrament per alguna de les causes
previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions.
 • No s'ha acordat per l'òrgan concedent de la subvenció la retenció del deslliurament
de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari.

Per l'anterior, la Regidora que suscriu formula la següent proposta:

1.  Concedir  a  J.  M.  F.  S.,  amb DNI número ***8876**,  una subvenció destinada a
l'adquisició  o autopromoció  de la primera vivenda en la localitat, exercici 2021. (Codi
BDNS: 574562), per import de 840,00 €.

2. Autoritzar, disposar la despesa i reconéixer l'obligació de pagament de les quantia
indicada de 840,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1523.78900 del vigent
pressupost de 2021.

3. Notificar la proposta de resolució provisional formulada per la Comissió Avaluadora,
mitjançant publicació en la pàgina web municipal, concedint un termini de 10 dies per a
presentar al·legacions, de conformitat amb el que es disposa en la Base Setena B, on
s'estableix la tramitació i instrucció de la sol·licitud”.

Comprovada la baremació de la sol.licitud d’acord als criteris establits en les bases, la
unanimitat dels membres de la Comissió Avaluadora acorden informar favorablement la
concessió de l’esmentada subvenció amb destinació a la compra o autopromoció del
primer habitatge al beneficiari que es determina i en la quantia que s'especifica en el
punt tercer de la proposta transcrita”.

El que es fa públic mitjançant la seua inserció en la pàgina web municipal, concedint als
interessats un termini de deu dies per a presentar al·legacions, de conformitat amb el
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que es disposa en la Base Setena, apartat B.7 on s'estableix la tramitació i instrucció de
la sol·licitud.

L’ALCALDE
Antonio González Rodríguez
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