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NOTIFICACIÓ
Li notifique que per l’Alcaldia-Presidencia s’ha dictat la Resolució n.º 694, de 20 de
febrer de 2022, amb el següent tenor literal:
«Identificació de l'expedient: JUV/sav/117-2021
Subvencions destinades a l’accés a l’habitatge habitual i permanent en règim de lloguer exercici 2021 Lot 7
Código BDNS: 592303

Les bases per les quals regeixen les subvencions destinades a l’accés a l’habitatge
habitual i permanent en règim de lloguer per a 2021, van ser aprovades per la Junta de
Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 25 d’octubre de 2021, enviades a la BDNS
i publicades en extracte en el BOP número 217 del 10 de novembre de 2021.
Havent-se resolt sis LOTS de subvencions de lloguer per ordre de registre d’entrada, s’ha
comprovat que solament resta resoldre una sol·licitud, amb les següents dades:
El beneficiari següent correspon al proposat en el document annexe a aquesta resolució
amb Codi Segur de Verificació (CSV) LDAA UNJ9 2AVJ U2L7 DDMJ
Registre
7441/2021

Data
01/12/2021

Indet. Esp
JUV/sav/117

Nom i Cognoms
GAO

DNI/NIE
***8876**

Segons el que s’estipula en la Base Segona de les bases que regixen la convocatòria, «El
número total de subvencions a concedir quedarà condicionat a la existència de crèdit
adequat i suficient disponible amb càrrec a l’aplicació pressupostària anteriorment citada.
(...)».
També en la Base Setena es contempla que «Es podrà prescindir del tràmit d’audiència i
adoptar-se directament la resolució definitiva per l’òrgan competent, quant no figuren en el
procediment ni siguen tenguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les
adduïdes pels interessats».
En data 11 d’abril de 2022, s’aprovà definitivament la concessió de les subvencions de
lloguer compreses en el lot 6, acordant-se també la denegació de la concessió de les
sol·licituds amb números d’expedient compresos entre els números JUV/sav/95 i
JUV/sav/116, per, entre altres motius, la inexistència de crèdit.
La Comissió Avaluadora, en sessió celebrada el 12 d’abril de 2022, assumix l’informe
tècnic de valoració i realitzant proposta de resolució.
La competència per a la concessió de subvencions està delegada en la junta de Govern
Local, per resolució de la alcaldia núm 1631/2019 de 3 de juliol de 2019, no obstant, les
circumstàncies del present cas justifiquen que per aquesta Alcaldia Presidència s’adopte
la Resolució que procedisca sense haver d’esperar a la celebració de la pròxima sessió
de la Junta de Govern Local.
Per tant, resolc:
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1. Avocar per a mi el coneixement del present assumpte, la resolució de la qual
correspon a la Junta de Govern Local, per delegació efectuada per esta Alcaldia
mitjançant la Resolució núm 1631/2019, de 3 de juliol.
2. Denegar, per no complir els requisits especificats en la base segona de la present
subvenció, la sol·licitud presentada per G.A.O.
3. Resoldre definitivament la denegació de la mateixa, donat que no figuren en el
procediment, ni son tenguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves adduïdes
per l’interessat, segons s’estableix en la base sèptima de les que regixen la convocatòria.
4. Notificar a l’interessat mitjançant publicació en la pàgina web municipal, amb indicació
dels recursos que procedisquen, de conformitat amb el que disposa la base sèptima,
apartat B.5.
5. Finalitzar l’expedient de concessió de subvencions destinades a l’accés a l’habitatge
habitual i permanent en règim de lloguer per al 2021, al haver-se resolt totes les
sol·licituds presentades.
6. Donar compte de la present resolució en la propera Junta de Govern Local.»

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.
L’ALCALDE

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA URAW 7VNX RCUN AV3M

Edicto notificación subvención alquiler 2021 Lote 7 - SEFYCU 3194187
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://almussafes.sedipualba.es/

Pág. 2 de 2

