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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Excel·lentíssima Diputació Provincial de València
Presidéncia
Anunci de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial de
València sobre Decret 00865, de data 19 de febrer de
2016, pel qual s’aprova la concessió d’una subvenció a
les Comissions Falleres de València ciutat i província.
ANUNCI
Donat compte de l’expedient instruït per aquesta Presidència, relatiu
a la concessió de subvencions prepagables a les diferents comissions
falleres, amb motiu de la seua participació en la recepció que anualment
organitza la Diputació de València durant la Setmana Fallera 2016.
Atés que la finalitat d’aquesta subvenció és l’ajuda econòmica a les
comissions falleres per al desenvolupament de les activitats relacionades amb la festa fallera.
Atés que la condició de beneficiari d’aquestes subvencions només
pot recaure en les comissions falleres de l’àmbit territorial de la
província de València, i que les subvencions que es concedisquen en
atenció a la concurrència d’una determinada situació en el perceptor
no requeriran una altra justificació que l’acreditació per qualsevol
mitjà admissible en dret d’aquesta situació prèviament a la concessió,
sense perjudici dels controls que pogueren establir-se, com disposa
l’article 30.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i que aquesta subvenció es concedeix en atenció al fet
que el beneficiari té la condició de Comissió Fallera mitjançant
l’acreditació d’estar inscrites en la Junta Municipal Fallera corresponent.
Atés que l’import de la subvenció que es concedirà serà idèntic per
a tots els sol·licitants i amb la finalitat de garantir el major accés
possible de beneficiaris d’aquesta subvenció es facilitarà a les comissions falleres el model d’instància, que es publicarà en el BOP
juntament amb la convocatòria, previ registre en la Base de dades
Nacional de Subvencions.
La sol·licitud i la documentació requerida es presentaran preferentment a través del registre electrònic de la Diputació de València,
mitjançant el model o sistema electrònic de sol·licitud accessible en
<http://www.sede.dival.es/> www.sede.dival.es, i utilitzant signatura electrònica. Seran admissibles els certificats basats en l’estàndard
X.509 v3 expedits per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (antiga Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana
ACCV), el DNI electrònic i tots aquells expedits per altres autoritats
de certificació reconegudes pel Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç, i que estiguen inclosos en la plataforma @firma de validació de signatura electrònica de l’Administració General de l’Estat, a
excepció dels expedits per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre
(FNMT), atés que els seus serveis tenen un cost econòmic per a les
entitats locals i requereixen de la seua formalització prèvia mitjançant
un conveni contracte associat. Sense perjudici de l’anterior, també
podran presentar-se en el Registre General de la Diputació de València, C/ Serrans, 2. 46003 València; o als llocs que indica l’article
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
A la sol·licitud les comissions falleres acompanyaran l’acreditació
de la seua inscripció en la Junta Municipal Fallera.
Atesa la voluntat d’aquesta Diputació de sensibilitzar socialment en
la lluita contra la violència de gènere i atesa la necessària col·laboració
del món faller, s’atorgarà a les comissions falleres un estendard que
simbolitza aquesta lluita, i s’hauran de comprometre a retirar-lo en
la recepció a les comissions falleres en la Diputació de València, que
es farà a les 11:00 hores del dia 14 de març del 2016, i a exposar-lo
en els monuments fallers els dies de Falles i, posteriorment, en un
lloc destacat del casal faller.
Atés allò establit en les Bases d’Execució del vigent Pressupost de
la Diputació i atesa la proposta que figura en l’expedient.
Vista que hi ha crèdit en el pressupost, aplicació pressupostària
005/912.00/482.00, amb informe favorable de fiscalització prèvia de
data 18 de febrer de 2016.
DISPOSE:
PRIMER:. Autoritzar la despesa per un import total de 250.000 €,
destinada a la concessió d’una subvenció, per un import de 180 € a
cadascuna de les comissions falleres de la província i ciutat de València, prèvia sol·licitud de d’aquestes i la justificació de la seua
inscripció en la Junta Municipal Fallera corresponent.
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SEGON. Aquest import haurà de fer-se efectiu amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 005/912.00/482.00 del vigent pressupost
de la corporació.
TERCER. El termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà el dia
7 de març del 2016.
Ho fem públic als efectes consegüents, amb l’advertiment que contra aquest Acord, que és definitiu en via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant la Junta de
Govern d’aquesta Diputació en el termini d’un mes, o directament
plantejar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de València, en el període de dos mesos, tots
dos termini de temps a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació. Tot açò de conformitat amb el vigent tenor dels articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjudici
que puga exercitar-se qualsevol altre recurs que s’estime procedent.
València, a 19 de febrer del 2016.—El cap de Gabinet de Presidència,
Ricard Gallego Perales.—El secretario general, Vicente Boquera
Matarredona.
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SOL.LICITUD D’ AJUDA A LES COMISSIONS FALLERES
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA
Nom de la Falla:
NIF:
Adreça:
CP i Població:
Teléfon contacte:
Correu-e:

La presidència de la FALLA ________________________________________________
SOL.LICITA:
L'ajuda de 180.-€ que atorga la Diputació a les Comissions falleres l'any 2016 i, compartint
amb la Diputació de València el compromís de sensibilització social en la lluita contra la
"violència de gènere", es compromet a rebre el estendard que simbolitza aquesta lluita, i a
exposar-lo en els monuments fallers els dies de Falles i, posteriorment, en un lloc destacat
del casal faller.
________________________, _______ de ____________ de 2016

Firmat:________________________________

En qualitat de ________________

A IL·LUSTRÍSSIM SENYOR PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE
VALÈNCIA -

2016/2841

