
ANUNCI
 Ampliació termini justificació subvencions ordinàries de cultura 2022

Es fa públic, per a coneixement general, que per l'Alcaldia s'ha dictat la Resolució número 
2259 de 15 de novembre de 2022, següent:

“En relació amb l'ampliació del termini de justificació de les subvencions ordinàries per a
entitats culturals, festives, cívic socials i de comerç de 2022, i en base dels següents:

 ANTECEDENTS DE FET

Primer.- Per Resolució de l'alcaldia número 1448 de 22 de juliol de 2022, s'aproven les
bases  que  regularan  la  convocatòria  de  subvencions  ordinàries  destinades  a  entitats
culturals, festives, cívic-socials i de comerç per a l'any 2022 

Segon.- En la clàusula 9 de les bases s'especifica el termini per a presentar la justificació
de la subvenció concedida, en els següents termes: 

“A) Per a la justificació de les subvencions, les entitats subvencionades queden obligades
a presentar la documentació justificativa davant l'Ajuntament d'Almussafes abans del 31
d'octubre de 2022. Aquest termini s'estendrà fins al 30 de novembre de 2022 en el cas
que la resolució d'adjudicació d'aquesta subvenció haguera sigut dictada durant el mes
d'octubre”

Tercer.-  Que  encara  s'està  realitzant  el  tràmit  d'instrucció  de  l'expedient  per  a  la
concessió de les ajudes, trobant-se en aquest moment en exposició pública la proposta
de concessió provisional segons la valoració efectuada per la Comissió de Valoració. Per
tant,  no  es  disposa  encara  de  l'acord  de  concessió  de  les  subvencions  d'aquesta
convocatòria.

Quart.- Atés que està pròxima la data per a presentar la justificació, 30 de novembre,
sense que les entitats puguen realitzar el tràmit administratiu corresponent per les raons
indicades, es considera necessari ampliar el termini de presentació de la justificació fins al
dia 11 de desembre de 2022.

Cinqué.- Consta informe favorable del Gestor Cultural de procedir a l'ampliació, tenint en
compte que no s'excedeix la meitat del termini que està ara vigent, que seria d'un mes en
última instància si  l'administració hi  haguera resolt  el  més tardar possible,  és a dir,  a
l'octubre i no es produeixen perjudicis a tercers perquè es concedeix a totes les entitats
beneficiàries de les ajudes.

FONAMENTS DE DRET

Primer.  L'article  70  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, estableix que
l'òrgan concedent de la subvenció podrà atorgar, excepte precepte en contra contingut en
les  bases  reguladores,  una  ampliació  del  termini  establit  per  a  la  presentació  de  la
justificació,  que  no excedisca  de  la  meitat  del  mateix  i  sempre  que  amb això  no  es
perjudiquen drets de tercer. 
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Segon. La  Llei  39/2015,  d'1  octubre,  de  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques, en el  seu article 32, determina que l'Administració, excepte
precepte en contra, podrà concedir d'ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels
terminis  establits,  que  no  excedisca  de  la  meitat  d'aquests,  si  les  circumstàncies  ho
aconsellen i amb això no es perjudiquen drets de tercer. L'acord d'ampliació haurà de ser
notificat als interessats.
 
Considerant  que l'òrgan competent  per  a  aprovar  les bases correspon a l'Alcaldia  de
conformitat amb la legislació reguladora del Règim Local, no obstant això, la competència
es troba delegada en la Junta de Govern Local per resolució núm. 1631/2019, de 3 de
juliol.

Atés  que  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 tot l'anterior, RESOLC:

Primer. Reclamar per a mi el coneixement del present assumpte, la resolució del qual
correspon a la Junta de Govern Local, per Resolució de l'Alcaldia número 1631/2019, de
3 de juliol.

Segon. Ampliar el termini per a justificar les subvencions ordinàries destinades a entitats
culturals, festives, cívic-socials i de comerç per a l'any 2022 fins el dia 11 de desembre de
2022. 

Tercer. Publicar l'acord d'ampliació en la web de l'Ajuntament per a coneixement de les
entitats interessades, d'acord amb el que es preveu en l'article 32.1 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Contra aquest acord no es pot interposar cap recurs, d'acord amb el que disposa l'article
32.3  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques. 

Quart. Donar compte a la Junta de Govern Local en la primera sessió que se celebre.”

Almussafes, en el dia de la signatura
L'ALCALDE
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