
NOTIFICACIÓN

Per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada l'11 d'abril de 2022, es
va adoptar, entre altres, el següent acord:

“3. Assumptes inclosos en l'ordre del dia

3.1. Proposta de concessió i justificació de subvencions destinades a l'accés a l'habitatge
habitual  i  permanent  en  règim  de  lloguer,  exercici  2021.  Lot  6.  (exp.  JUV/sav/022,
JUV/sav/052, JUV/sav/091 al JUV/sav/116 - Codi BDNS: 592303

S'adona de l'assumpte de referència. En votació ordinària la Junta adopta, per unanimitat de
tots els seus membres, el següent acord:

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.

Entre el 30 de novembre y l’1 de desembre, s'han presentat les sol·licituds de subvenció
que a continuació es ressenyen amb expressió del número de registre d'entrada, data,
identificació d'expedients i dades dels interessats.

Els beneficiaris següents corresponen als proposats en el  document annexe a aquest
informe-proposta amb Codi Segur de Verificació (CSV) LDAA UCYC Y9TM LCRK XATL.

Registre Data Ident. Exp. Nom i cognoms DNI/NIE
7371/2021 30/11/2021 JUV/sav/091 A P E ***5309**
7373/2021 30/11/2021 JUV/sav/092 S P M ***3783**
7374/2021 30/11/2021 JUV/sav/093 A S B ***5730**
7378/2021

30/11/2021 JUV/sav/094
O R P ***8519**

7379/2021 M R C ***5136**
7381/2021 30/11/2021 JUV/sav/095 R S R ****1086*
7382/2021 30/11/2021 JUV/sav/096 G D ****3546*
7383/2021 30/11/2021 JUV/sav/097 M S C ***0540**

7385/2021 30/11/2021 JUV/sav/098
M J R S ***8184**
J A T T ***0772**

7388/2021 30/11/2021 JUV/sav/099 E G L ***8281**
7404/2021 01/12/2021 JUV/sav/100 E G B ***6247**
7405/2021 01/12/2021 JUV/sav/101 V R R ***9108**
7406/2021 01/12/2021 JUV/sav/102 S G B ***0602**
7408/2021 01/12/2021 JUV/sav/103 M A G ***4685**
7410/2021 01/12/2021 JUV/sav/104 N R P ***8058**
7411/2021

01/12/2021 JUV/sav/105
J J R ***2577**

7413/2021 E G S ***3097**
7412/2021 01/12/2021 JUV/sav/106 O R C ***3953**
7423/2021 01/12/2021 JUV/sav/107 A C A ***9688**
7415/2021 01/12/2021 JUV/sav/108 F M L ***5989**

7416/2021 01/12/2021 JUV/sav/109
I C D V ***1124**
A H T O ***5144**
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7417/2021 01/12/2021 JUV/sav/110 M R P ***7111**
7419/2021

01/12/2021 JUV/sav/111
E A S ***9074**

7420/2021 P R S ***9364**
7424/2021

01/12/2021 JUV/sav/112
R S G G ***8121**

7425/2021 M P S E F ***7116**
7427/2021 01/12/2021 JUV/sav/113 J S P ***0452**
7428/2021 01/12/2021 JUV/sav/114 J T S G ***4872**

7429/2021 01/12/2021 JUV/sav/115
J E I R ***2409**
W O P P ***2381**

7432/2021 01/12/2021 JUV/sav/116 J L V L ***5079**

Mitjançant Resolucions de la Alcaldia nº 269 i 344, es van concedir les subvencions de
lloguer corresponents al Lot 5, i es disposava la comunicació a la Comissió Avaluadora de
la  denegació  de  dos  de  les  subvencions  englobades  en  mateix  lot,  motivant-se  en
l’informe de fiscalització emés en data 10 de febrer de 2021.

El dia 7 de març de 2022 es reunix la Comissió Avaluadora a què es referix la base 7 de
les bases que regixen la convocatòria, en la que s’assumix l’informe tècnic de valoració i
es proposa la concessió de les subvencions de lloguer del 2021 lot 6.

El dia 11 de març es va publicar en el tauler d’anuncis la proposta de concessió de la
Comissió  Avaluadora,  concedint  el  termini  de  10  dies  per  a  presentar  al·legacions,
segons s’estableix en la base sèptima B de les bases que regeixen la convocatòria contra
la qual s'ha presentat al·legacions per una interessada en el termini establit segons consta
en el Certificat emés per l'encarregada del registre de data 29 de març de 2022. 

Amb  data  28  de  març  de  2022  es  reuneix  la  Comissió  Avaluadora  per  a  avaluar
l’al·legació presentada, amb la següent conclusió:
«Revisada  la  documentació  presentada,  els  membres  de  la  Comissió  Avaluadora
comproven que s’aporta:

- Notificació de diligencia d’embargament de la Tresoreria General de la Seguretat Social
- còpies de nòmines en les que s’aplica l’embargament salarial
- comunicació bancària de retenció de dipòsits
- Certificats de la Agència Tributaria d’estar al corrent en els deutes de la interessada, de
data anterior al període que se considera per a la concessió de subvenció.

D’acord amb el que s’estableix en l’article 18 e) del  Reglament de la Llei  General de
Subvencions,  s’entén  que  «Es  considerarà  que  els  beneficiaris  es  troben  al  corrent
d’obligacions tributàries (...) e) no mantindre amb l’Estat deutes o sancions tributàries en
període executiu,  llevat  que es  tracte de deutes  o sancions tributàries que es  troben
ajornades, fraccionades o l’execució de les quals estiguera suspesa»

També l’art. 19 del Reglament estableix «(...) es considerarà que el beneficiaris es troben
al  corrent  en compliment  de les seues obligacions amb la  Seguretat  Social  quant  els
deutes estiguen ajornats, regularitzats per mitjà de conveni concursal o acord singular en
moratòria o s’haguera acordat la seua suspensió en ocasió de la impugnació de deutes».

El membres de la Comissió de Valoració comproven que la documentació aportada no és
cap conveni concursal, acord singular o qualsevol acord d’ajornament del deute, i que la
diligència  d’embargament  manifesta  un  deute  real  amb  la  Tresoreria  General  de  la
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Seguretat Social. Per tant, la situació que fonamenta la denegació de la subvenció no s’ha
vist modificada per la documentació aportada.

Per tant, procedeix a la desestimació total de la al·legació presentada per Biruta Smidrina,
pels motius anteriorment esposats.»
Quant a la justificació de les subvencions de conformitat amb el que es disposa en la base
9a, junt a la sol·licitud es podrà presentar la documentació referida a l’apartat B de la
totalitat dels mesos del període d’octubre 2020 a setembre 2021.
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:

• Els  beneficiaris  han  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 la beneficiari.

Per l'anterior,  la Junta de Govern Local,  prèvia fiscalització de la Intervenció municipal,
adopta el següent acord:

1.  Acumular  les  sol·licituds  que  es  troben  contingudes  en  els  escrits  amb  registre
d'entrada en aquest  Ajuntament que figuren en el  quadre transcrit,  en  el  qual  consta
referència  dels  registres  d'entrada,  dates,  identificació  d'expedients  i  dades  dels
interessats, de conformitat amb el que es disposa en l'article 73 de la Llei 39/2015, d'1
d'Octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, referit a
l'acumulació d'expedients.

2.- Assumir  l’informe de fiscalització emés per la Intervenció municipal en data 10 de
febrer de 2022 i l’avaluació de la documentació feta per la Comissió Avaluadora de data
28 de març de 2022, i per tant denegar per no complir els requisits especificats en la base
quarta punt 6é, les següents sol·licituds: 

Ident. Exp Sol·licitant DNI, NIE

JUV/sav/025 B S ****1328*

JUV/sav/052 L S C ***0481**

3.  Denegar, per  no complir  els  requisits  especificats  en la  base quarta  de la  present
subvenció les següents sol·licituds:

Ident. Exp Sol·licitant DNI, NIE

JUV/sav/092 S P M ***3783**

JUV/sav/093 A S B ***5730**
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JUV/sav/094 M R C ***5136**

JUV/sav/100 E G B ***6247**

JUV/sav/101 V R R ***9108**

JUV/sav/105 J J R ***2577**

JUV/sav/107 A C A ***9688**

JUV/sav/109 I C D V ***1124**

JUV/sav/113 J S P ***0452**

4.  Denegar, per no complir  els requisits  especificats en la base segona de la present
subvenció les següents sol·licituds:

Registre Data Ident. Exp. Nom i cognoms DNI/NIE
7381/2021 30/11/2021 JUV/sav/095 R S R ****1086*
7382/2021 30/11/2021 JUV/sav/096 G D ****3546*
7383/2021 30/11/2021 JUV/sav/097 M S C ****5406*

7385/2021 30/11/2021 JUV/sav/098
M J R S ***8184**
J A T T ***0772**

7388/2021 30/11/2021 JUV/sav/099 E G L ***8281**
7406/2021 01/12/2021 JUV/sav/102 S G B ***0602**
7408/2021 01/12/2021 JUV/sav/103 M A G ***4685**
7410/2021 01/12/2021 JUV/sav/104 N R P ***8058**
7411/2021

01/12/2021 JUV/sav/105
7413/2021 E G S ***3097**
7412/2021 01/12/2021 JUV/sav/106 O R C ***3953**
7415/2021 01/12/2021 JUV/sav/108 F M L ***5989**

7416/2021 01/12/2021 JUV/sav/109
A H T O ***5144**

7417/2021 01/12/2021 JUV/sav/110 M R P ***7111**
7419/2021

01/12/2021 JUV/sav/111
E A S ***9074**

7420/2021 P R S ***9364**
7424/2021

01/12/2021 JUV/sav/112
R S G G ***8121**

7425/2021 M P S E F ***7116**
7428/2021 01/12/2021 JUV/sav/114 J T S G ***4872**

7429/2021 01/12/2021 JUV/sav/115
J E I R ***2409**
W O P P ***2381**

7432/2021 01/12/2021 JUV/sav/116 J L V L ***5079**

5. Concedir  als beneficiaris que s'especifiquen, les subvencions destinades  a l’accés a
l’habitatge habitual i permanent en règim de lloguer per a 2021. (Codi BDNS: 592303), per
les quanties que a continuació es detallen:

Ident. Exp Sol·licitant
Quantia

Subvenció
DNI/NIE

JUV/sav/091 A P E 50,00 € ***5309**

JUV/sav/094 O R P 550,00 € ***8519**

6. Aprovar les justificacions de les subvencions anteriors concedides pel concepte indicat,
als sol·licitants referits, pels imports respectius al que ascendeix cadascuna d’elles.
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7. Autoritzar, disposar la despesa, reconéixer l’obligació i ordenar el pagament de les
quanties indicades en el punt 3, per la quantia total de 600,00 € amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 1523.48900.

8.  Notificar als  interessats  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.

9. Publicar en la BDNS les subvencions concedides.

10.  Comunicar a  la  Direcció  General  d’Emergència  Habitacional,  Funció  Social  i
Observatori del Hàbitat i Segregació Urbana, la relació de persones beneficiaries de les
ajudes  concedides  per  l’Ajuntament,  segons  requeriment  de  la  Direcció  General
d’Administració Local establit en el seu informe d’inexistència de duplicitats.”

Contra  aquest  acord,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  es  podrà  interposar  recurs
potestatiu de reposició, 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 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 perjudici que puga interposar qualsevol altre
recurs que estime pertinent.

L’ALCALDE
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