FUNDACION HORTA SUD DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
C/Mare de DÃ©u de l'olivar , 30
46900 TORRENT
VALENCIA

L'Alcaldia Presidència d'este Ajuntament, i en nom seu, el/la regidor/a de Àrea
de Cultura i Esports, ha dictat amb data 19 de maig de 2021, el decret número
2478/2021, que literalment diu:
"
Vist que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, que tingué lloc el
26/04/2021, va aprobar la concessió de subvenció directa a la FUNDACIÓ
HORTA SUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA (G46214490), mitjançant la
pròrroga per a un any més (2021) del conveni signat el 7/07/2020, per a
fomentar l’associacionisme i promoure programes de formació i
d’acompanyament i assesorament a les associacions.
D’acord amb l’informe d’Intervenció núm. 451-2021 de data 10/05/2021.
En ús de les facultats que em són conferides en virtut del Decret d’Alcaldia
núm: 1661/2020 de 14 d’abril,
RESOLC:
Primer.- Reconèixer les obligacions a favor de la FUNDACIÓ HORTA
SUD DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CIF G46214490), derivades de la
pròrroga del conveni per a 2021, per l’import de 5.000,00€ en la domiciliació
facilitada en la sol·licitud, i amb càrrec a l’aplicació pressupostària 9242.48035
del pressupost general en vigor.
Segon.- Notificar la present resolució a les persones interessades,
perquè en tinguen coneixement i als efectes que pertoquen.
Tercer.- Comunicar este acte al Servei d’Intervenció-Oficina
Pressupostària, perquè en tinguen coneixement i als efectes que pertoquen.

"Contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb
els articles 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu
davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de València, en
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el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació o
publicació d'aquest acte.
No obstant això, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques i l'article 52.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, podrà interposar-se potestativament
recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat aquest acte, en el
termini d'un mes, comptador en els termes regulats en l'article 30 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Tot això sense perjuí que puga interposar-ne qualsevol altre que estime
pertinent."
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