
AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

Assumpte: Notificació resolució determinació import definitiu Conveni.

Per la present i de conformitat amb l’establert en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015,
d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques,  es
notifica que el President de Turisme Comunitat Valenciana ha dictat, amb data 24 de març de
2022, la següent resolució:

RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA MITJANÇANT LA QUAL ES
DETERMINA L'IMPORT A PAGAR EN VIRTUT DELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS
AMB LES ENTITATS QUE ES RELACIONEN EN L'ANNEX ADJUNT, MITJANÇANT ELS QUALS ES
CANALITZAVEN SUBVENCIONS PER CONCESSIÓ DIRECTA PREVISTES NOMINATIVAMENT EN EL
PRESSUPOST  DE  TURISME  COMUNITAT  VALENCIANA  PER  A  l'EXERCICI  2021,  ÀREA  DE
MÀRQUETING I PRODUCTE TURÍSTIC.

ANTECEDENTS DE FET:

PRIMER.- Turisme Comunitat Valenciana i les entitats que es relacionen en l'Annex adjunt van
subscriure  convenis  de  col·laboració  en  la  data,  amb  l'objecte,  import  màxim  i  altres
circumstàncies que, respectivament, s'especifiquen en aquest Annex, canalitzant-se mitjançant
aquests  instruments  les  subvencions per  concessió  directa  previstes  nominativament  en el
pressupost  de  Turisme  Comunitat  Valenciana  per  a  l'exercici  2021,  Àrea  de  Màrqueting  i
Producte Turístic. 

En el clausulat de cada conveni, es detallaven les actuacions a realitzar i les obligacions que
assumia cada part signatària. En síntesi, cada entitat beneficiària es comprometia a realitzar les
actuacions objecte de conveni i a presentar la corresponent documentació justificativa. Per la
seua banda, Turisme Comunitat Valenciana es comprometia a contribuir econòmicament fins a
un límit  màxim, sempre que l'entitat beneficiària  complira amb els  seus compromisos i  els
justificara en els termes estipulats.

SEGON.- Les  entitats  beneficiàries  que  es  relacionen  en  l'Annex  adjunt  han  presentat
documentació justificativa referida al seu respectiu conveni, practicant-se si escau requeriment
per a la seua aportació completa o aclariment,  o han renunciat  a la subvenció nominativa
prevista.

TERCER.- Conforme a allò que s'estableix en cada conveni, s'ha emés per l'Àrea de Màrqueting i
Producte  Turístic  el  respectiu informe  acreditatiu  que  la  documentació  tècnica  presentada
s'ajusta a l'estipulat en cada conveni, segons el resultat que es trasllada a l'Annex adjunt, on es
detallen, entre altres extrems, el respectiu import a pagar, la diferència (en termes econòmics,
minoració pressupostària) amb el límit màxim previst inicialment i el motiu o motius d'aquesta
diferència (bé per ser la despesa justificada inferior al límit inicialment previst –motiu 1; bé per
descartar-se alguna partida de despesa, al no ser objecte de conveni o amb justificant no vàlid
–motiu 2; bé per concórrer tots dos motius, 1 i 2; o bé per presentació de renúncia per part del
beneficiari - motiu 3 i finalment per revocació  per no aplegar la justificació al 30% del total del
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conveni -  motiu 4). Així mateix, el Servei de Programació i Gestió Econòmica ha realitzat les
comprovacions oportunes per al pagament.

FONAMENTS DE DRET:

PRIMER.- El Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat per Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, estableix en el seu article 88.1 (seguint el que es disposa per la Llei
en el seu article 34.3, paràgraf primer) que “el pagament de la subvenció es realitzarà prèvia
justificació pel beneficiari, i en la part proporcional a la quantia de la subvenció justificada, de
la realització de l'activitat, projecte, objectiu o adopció del comportament per al qual es va
concedir,  en els  termes establits  en la  normativa reguladora  de la  subvenció”,  termes que
vénen detallats en els respectius convenis, en ser aquests l'instrument habitual per a canalitzar
les subvencions de concessió directa previstes nominativament en el pressupost quan tinguen
la naturalesa de corrents i  l'únic susceptible d'utilitzar-se per a les de capital (article 168.1,
lletra “A” de la Llei  1/2015, de 6 de febrer,  de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector
Públic Instrumental i de Subvencions).

SEGON.- La  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques,  estableix en el seu article 36.3 que “quan haja de dictar-se una
sèrie d'actes administratius de la mateixa naturalesa (…) podran refondre's en un únic acte,
acordat  per  l'òrgan  competent,  que  especificarà  les  persones  o  altres  circumstàncies  que
individualitzen els efectes de l'acte per a cada interessat”, com així ocorre en el present cas
especificant-se en l'Annex adjunt els detalls referits a cada interessat.

TERCER.- La competència per a dictar la present resolució correspon al President de Turisme
Comunitat  Valenciana  en  exercir,  entre  altres  funcions,  les  de  “ostentar  la  superior
representació de la Turisme Comunitat Valenciana en totes les seues relacions amb entitats
públiques o privades”, “exercir la representació permanent de Turisme Comunitat Valenciana
en la signatura de convenis”, “ordenar despeses i pagaments” i “resoldre els recursos contra
actes dictats per òrgans de Turisme Comunitat Valenciana jeràrquicament dependents d'ella”,
funcions arreplegades, respectivament, en l’apartat 1 i en el apartat 2, lletres “d”, ”e”, i “g” de
l'article 31, del Decret 7/2020 , de 17 de gener, del Consell 

Vistos els antecedents de fet assenyalats i  els  fonaments de dret citats i  altre de general  i
pertinent aplicació,  RESOLC:

DETERMINAR l'import  definitiu  a  pagar  per  Turisme  Comunitat  Valenciana  en  virtut  dels
convenis de col·laboració subscrits amb cadascuna de les entitats que es relacionen en l'Annex
adjunt, Annex on s'especifica per a cada interessat entre altres extrems, a més de l'import a
pagar, la diferència (minoració) respecte al límit màxim previst inicialment i el motiu o motius al
fet que respon tal diferència. 

Contra  la  present  resolució,  que posa fi  a  la  via  administrativa,  podrà  interposar-se  recurs
contenciós-administratiu davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu de València, dins del
termini de dos mesos explicats des de l'endemà al de la seua notificació i, potestativament,
podrà  interposar-se  recurs  de  reposició  (cas  de  no  tractar-se  d'Administracions  públiques)
davant el president de Turisme Comunitat Valenciana , en el termini d'un mes, a explicar des de
l'endemà al de la seua notificació, tot açò de conformitat amb l'establit en els articles 123 i 124
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
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Públiques i  en els  articles  8,  14  i  46  de la  Llei  29/1998,  de 13 de juliol,  reguladora  de la
Jurisdicció Contenciós-Administrativa

València, 24 de març de 2021.

EL PRESIDENT DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA.

Francesc Colomer Sánchez

A  la  vista  que  la  resolució  de  determinació  dels  imports  definitius  afecta  al  conveni  de
col·laboració subscrit amb aqueixa entitat, se li transcriu el que li concerneix i que figura en el
document annex de la mateixa.

ENTITAT BENEFICIÀRIA: AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

CIF: P0313300F

DATA SIGNATURA CONVENI: 21/09/21

OBJECTE:  Actuaciones  de  marketing  colaborativo  para  la  promoció  de  fiestas  de
relevante interés turístico.

LÍMIT MÀXIM 
SEGONS CONVENI

DESPESES 
SUBVENCIONABLES A 
PAGAR 

MINORACIÓ MOTIUS

      40.000,00       38.862,35       -1.137,65 1

MOTIUS:

1) Justificació per import inferior al conveniat.

2) Justificants de despeses no vàlides d'acord amb la Llei General de Subvencions.

3) Renuncia beneficiari.

4) Revocació  per no aplegar la justificació al 30% del total del conveni 

La Cap del Servei de Màrqueting online i Publicitat
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