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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 2
Data: 18 de gener de 2016
Horari: de 13.33 a 14.00h  
Caràcter: ordinari
Lloc: despatx de l'Alcaldia

Assistents:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular)
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d'alcalde (Grup Popular) 
3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular)
4. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)

Excusa l'absència:

5. Mª Teresa Alemany Ríos, regidora (Grup Popular)

Oficial major en funcions de Secretaria:

Mercedes Monforte Fernández

Ordre del dia:

 1.Part resolutòria:
 
1.1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de 4 de gener de 2016.

De  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  91.1  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de
novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim
Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  l'alcalde,  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  pregunta  als
membres de la Junta si desitgen formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària del
dia  21  de  desembre  de  2015  que  se'ls  ha  distribuït  amb  la  convocatòria.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada per unanimitat.



Secretaria
Tel. 964580421
Fax: 964580348

             

1.2.  Proposta relativa a l'adhesió de l'acord de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge,
Obres Públiques i  Vertebració del  Territori  i  ENDESA per a coordinar  en recompensa de les
ajudes per deutes generades per impagament del subministrament d'electricitat i de gas per part
dels clients que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

L'alcalde exposa la proposta que té el següent tenor literal:

«Vist l'acord de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori  i  ENDESA, per tal  de coordinar el  pagament de les ajudes per deutes generats  per
impagament del subministrament d'electricitat i de gas per part dels clients d'aquesta empresa,
amb residència habitual a la Comunitat Valenciana, que es troben en situació de vulnerabilitat
econòmica.

Vist que amb l'adhesió a aquest acord de col·laboració, l'Ajuntament de Moncofa es compromet a
realitzar una avaluació de la situació per a determinar els que poden resultar beneficiaris de les
ajudes econòmiques que vénen regulades en l'Orde 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió
social  i  la  pèrdua  d'habitatge  per  no  poder  atendre  el  pagament  del  lloguer;  i  s'efectua  la
convocatòria.

Vist que una vegada efectuada l'adhesió a aquest acord de col·laboració i avaluades les situacions
familiars susceptibles de ser beneficiàries de les ajudes econòmiques regulades en la mencionada
Orde, l'Ajuntament de Moncofa haurà de comunicar les persones en situació de risc d'exclusió
social a l'empresa subministradora ENDESA.

Vist que l'Ajuntament de Moncofa haurà d'abonar el deute a l'empresa subministradora ENDESA i
comunicarà  el  dit  abonament  a  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del
Territori.

Vist  que  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  Territori  realitzarà  el
pagament d'aquestes ajudes a l'Ajuntament de Moncofa amb càrrec a la partida pressupostària
que figura en l'Orde 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració  del  Territori,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions  per  a  evitar  la  pobresa  energètica  en llars  en  risc  d'exclusió  social  i  la  pèrdua
d'Habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer. 

Considerant que de conformitat amb el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de  les  entitats  locals;  i  la  Resolució  número  1146/2015,  de  9  de  juliol,  de  delegació  de
competències que en el punt tercer atribueix a la Junta de Govern Local: “16. L'aprovació de
convenis de col·laboració amb altres entitats”.
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PROPOSE:

Primer.  Aprovar  l'adhesió  a  l'acord de  col·laboració  entre  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres
Públiques i Vertebració del Territori i ENDESA, per tal de coordinar el pagament de les ajudes per
deutes generats per impagament del subministrament d'electricitat i de gas per part dels clients
d'aquesta empresa, amb residència habitual a la Comunitat Valenciana, que es troben en situació
de vulnerabilitat econòmica.

Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori.»

Una vegada debatuda, s'aprova per unanimitat.

1.3.  Proposta relativa a l'adhesió de l'acord de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge,
Obres  Públiques  i  Vertebració  del  Territori  i  GAS  NATURAL  FENOSA  per  a  coordinar  en
recompensa  de  les  ajudes  per  deutes  generades  per  impagament  del  subministrament
d'electricitat i de gas per part dels clients que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

L'alcalde exposa la proposta que té el següent tenor literal:

«Vist l'acord de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori i GAS NATURAL FENOSA, per tal de coordinar el pagament de les ajudes per deutes
generats per impagament del subministrament d'electricitat i de gas per part dels clients d'aquesta
empresa,  amb residència  habitual  a  la  Comunitat  Valenciana,  que  es  troben  en  situació  de
vulnerabilitat econòmica.

Vist que amb l'adhesió a aquest acord de col·laboració, l'Ajuntament de Moncofa es compromet a
realitzar una avaluació de la situació per a determinar els que poden resultar beneficiaris de les
ajudes econòmiques que vénen regulades en l'Orde 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió
social  i  la  pèrdua  d'habitatge  per  no  poder  atendre  el  pagament  del  lloguer;  i  s'efectua  la
convocatòria.

Vist que una vegada efectuada l'adhesió a aquest acord de col·laboració i avaluades les situacions
familiars susceptibles de ser beneficiàries de les ajudes econòmiques regulades en la mencionada
Orde, l'Ajuntament de Moncofa haurà de comunicar les persones en situació de risc d'exclusió
social a l'empresa subministradora GAS NATURAL FENOSA.
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Vist  que l'Ajuntament  de Moncofa  haurà  d'abonar  el  deute  a  l'empresa  subministradora  GAS
NATURAL FENOSA i comunicarà el dit abonament a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori.

Vist  que  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  Territori  realitzarà  el
pagament d'aquestes ajudes a l'Ajuntament de Moncofa amb càrrec a la partida pressupostària
que figura en l'Orde 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració  del  Territori,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions  per  a  evitar  la  pobresa  energètica  en llars  en  risc  d'exclusió  social  i  la  pèrdua
d'Habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer. 

Considerant que de conformitat amb el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de  les  entitats  locals;  i  la  Resolució  número  1146/2015,  de  9  de  juliol,  de  delegació  de
competències que en el punt tercer atribueix a la Junta de Govern Local: “16. L'aprovació de
convenis de col·laboració amb altres entitats”.

PROPOSE:

Primer.  Aprovar  l'adhesió  a  l'acord de  col·laboració  entre  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres
Públiques i Vertebració del Territori i GAS NATURAL FENOSA, per tal de coordinar el pagament de
les ajudes per deutes generats per impagament del subministrament d'electricitat i de gas per part
dels clients d'aquesta empresa, amb residència habitual a la Comunitat Valenciana, que es troben
en situació de vulnerabilitat econòmica.

Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori.»

Una vegada debatuda, s'aprova per unanimitat.

1.4.  Proposta relativa a l'adhesió de l'acord de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori i IBERDROLA per a coordinar en recompensa de les
ajudes per deutes generades per impagament del subministrament d'electricitat i de gas per part
dels clients que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.

L'alcalde exposa la proposta que té el següent tenor literal:

«Vist l'acord de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori i IBERDROLA, per tal de coordinar el pagament de les ajudes per deutes generats per
impagament del subministrament d'electricitat i de gas per part dels clients d'aquesta empresa,
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amb residència habitual a la Comunitat Valenciana, que es troben en situació de vulnerabilitat
econòmica.

Vist que amb l'adhesió a aquest acord de col·laboració, l'Ajuntament de Moncofa es compromet a
realitzar una avaluació de la situació per a determinar els que poden resultar beneficiaris de les
ajudes econòmiques que vénen regulades en l'Orde 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió
social  i  la  pèrdua  d'habitatge  per  no  poder  atendre  el  pagament  del  lloguer;  i  s'efectua  la
convocatòria.

Vist que una vegada efectuada l'adhesió a aquest acord de col·laboració i avaluades les situacions
familiars susceptibles de ser beneficiàries de les ajudes econòmiques regulades en la mencionada
Orde, l'Ajuntament de Moncofa haurà de comunicar les persones en situació de risc d'exclusió
social a l'empresa subministradora IBERDROLA.

Vist  que  l'Ajuntament  de  Moncofa  haurà  d'abonar  el  deute  a  l'empresa  subministradora
IBERDROLA  i  comunicarà  el  dit  abonament  a  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres  Públiques  i
Vertebració del Territori.

Vist  que  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  Territori  realitzarà  el
pagament d'aquestes ajudes a l'Ajuntament de Moncofa amb càrrec a la partida pressupostària
que figura en l'Orde 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració  del  Territori,  per  la  qual  s'aproven  les  bases  reguladores  per  a  la  concessió  de
subvencions  per  a  evitar  la  pobresa  energètica  en llars  en  risc  d'exclusió  social  i  la  pèrdua
d'Habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer. 

Considerant que de conformitat amb el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de  les  entitats  locals;  i  la  Resolució  número  1146/2015,  de  9  de  juliol,  de  delegació  de
competències que en el punt tercer atribueix a la Junta de Govern Local: “16. L'aprovació de
convenis de col·laboració amb altres entitats”.

PROPOSE:

Primer.  Aprovar  l'adhesió  a  l'acord de  col·laboració  entre  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres
Públiques i Vertebració del Territori i IBERDROLA, per tal de coordinar el pagament de les ajudes
per deutes generats per impagament del subministrament d'electricitat i de gas per part dels
clients d'aquesta empresa, amb residència habitual a la Comunitat Valenciana, que es troben en
situació de vulnerabilitat econòmica.
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Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori.»

Una vegada debatuda, s'aprova per unanimitat.

1.5. Despatx extraordinari.

En aquest punt no hi ha hagut cap assumpte per a tractar.

2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Precs i preguntes

En aquest punt no s'ha produït cap intervenció.

L'alcalde president alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.


