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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 24
Data: 24 d'octubre de 2016
Horari: de 13.15 a 13.40 
Caràcter: ordinària
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. Mª Teresa Alemany Rius, regidora (Grup Popular)
5. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)

Secretari:

Marc Palomero Llopis

Ordre del dia:

1. Part resolutòria

1.1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
1.2 Proposta de convocatòria subvenció llibres de text curs 2014-15.
1.3 Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de 

Moncofa i  el Club Gimnàstic Nahia.
1.4 Despatx extraordinari.

2. Control dels òrgans de govern

2.1. Precs i preguntes.
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1. Part resolutòria:

1.1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior

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, el primer tinent d'alcalde, Sr. José Mª Andrés Alós, en substitució de l'alcalde
Alós  Valls  (Grup  Popular),  pregunta  als  membres  de  la  Junta  si  desitgen  formular  alguna
observació a l'acta de la sessió ordinària del dia 10 d'octubre de 2016 que se'ls ha distribuït amb
la convocatòria. 

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la
totalitat d'assistents. 

1.2 Proposta de convocatòria subvenció llibres de text curs 2014-15

CONVOCATÒRIA SUBVENCIÓ LLIBRES DE TEXT CURS 2014-15

Vist que la convocatòria de les subvencions correspon a l'Alcaldia d'acord amb la competència
residual de l'article 21.1s) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Vist el Decret d'Alcaldia 2016-229 pel qual es delega la competència residual de l'alcalde a què
es refereix l'apartat anterior en la Junta de Govern Local.

Vistes les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text
publicades en el BOP núm. 61, de 21 de maig de 2013.

Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el 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.

Vista la retenció de crèdit realitzada per la Intervenció.

Per tot el que s'ha exposat, propose a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER: Convocar la subvenció per a la concessió d'ajudes llibres de text per al curs 2014-15,
segons les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text
publicades en el BOP núm. 61, de 21 de maig de 2013.

SEGON: Publicar la present resolució en el BOP, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la
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pàgina web, i en la Base de Dades Nacionals de Subvencions.

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la
totalitat d'assistents. 

1.3 Proposta d'aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre
l'Ajuntament de Moncofa i  el Club Gimnàstic Nahia

Abans de procedir a la lectura i votació del següent acord, s'observa per part de la Secretaria  el
deure d'abstenció  de l'alcalde  president,  el  Sr.  Alós  Valls  (Grup  Popular),  en relació  que  el
següent assumpte, atenent al vincle matrimonial existent entre l'alcalde de la corporació i la
interessada  en l'expedient.

Atenent el que disposa l'article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local,  en  relació  amb  el  que  disposen  els  articles  23  i  24  de  la  Llei  40/2015,  d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i el supòsit de fet regulat en l'article 23.2b) de la
referida norma, procedeix a l'eixida de la sala l'alcalde president, Sr. Alós Valls (Grup Popular), i
pren la Presidència el primer tinent d'alcalde el Sr. Andrés Alós (Grup Popular).

Absentat l'alcalde, Sr. Alós Valls, de la sala, es procedeix a l'examen de la proposta següent:

«Vista la providència d'aquesta Alcaldia relativa a la incoació d'expedient per a la concessió de
subvenció nominativa per import de 500 € el Club Gimnàstica Nahia.

Vist l'esborrany de conveni a subscriure entre l'Ajuntament i el Club Gimnàstica Nahia.

Vist l'informe de la Intervenció municipal 172/2016, amb el tenor literal següent:

"Informe d'Intervenció número 172/2016

Assumpte: Fiscalització del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Moncofa i el Club
Gimnàstic Nahia, que implica l'atorgament d'una subvenció nominativa per a despeses corrents
per import de 500 €.
Exercici: 2016.

1. FETS

Es presenta a fiscalització el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i el Club
Gimnàstic Nahia, que implica l'atorgament d'una subvenció nominativa per a despeses corrents
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per import de 500 €. En l'expedient que s'aporta consten els documents següents:
-Providència d'Alcaldia d'incoació de l'expedient.
-Esborrany del  conveni  de col·laboració a subscriure  entre l'Ajuntament  i  el  Club Gimnàstic
Nahia.

2. FONAMENTS DE DRET

a) Llei 30/1992 de  Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú.
b) RDL 3/2011 (TRLCSP)
c) Llei 38/2003 General de Subvencions.
d) Reial Decret Legislatiu 2/2004 que aprova la refosa en un únic text de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
e) Reial Decret 887/2006 que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

3. INFORME

D'acord amb l'article 214 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 es procedeix a emetre l'informe
següent:

En primer lloc ha d'assenyalar-se, pel que fa al present cas, que procedeix la concessió directa
de la subvenció per mitjà de l'oportú conveni de col·laboració. Tot això a causa de la previsió
nominativa de la subvenció en el pressupost municipal per a 2016.

L'article  88  de  la  Llei  30/1992  estableix:  “Les  administracions  públiques  podran  celebrar
convenis  amb  persones  tant  de  dret  públic  com privat  sempre  que  no  siguen  contraris  a
l'ordenament jurídic i no facen referència a matèries que no siguen susceptibles de transacció i
tinguen per objecte satisfer l'interés públic (...)”.

L'article  4.1.d)  del  RDL 3/2011 estableix que queden exclosos del  seu àmbit  d'aplicació els
convenis  de  col·laboració  que  celebre  l'Administració  amb  persones  físiques  o  jurídiques
subjectes a dret privat, sempre que el seu objecte no estiga comprés en el dels contractes
regulats en aquesta llei.

L'objecte del present conveni de col·laboració és una aportació econòmica per 

Aquesta subvenció tindrà caràcter prepagable i haurà de ser justificada com a màxim a 31 de
desembre  d'enguany.  Aquesta  justificació  es  farà  amb  factures  originals  i  per  mitjà  de  la
utilització del model de compte justificatiu que s'ha unit al conveni.

D'acord amb l'article 31 de la LGS es considera despesa subvencionable aquella despesa que de
manera clara responga a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitze en el termini que
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s'ha establit. A tots els efectes es considera despesa realitzada la que haja sigut pagada amb
anterioritat a la finalització de la justificació, excepte els casos en què les bases reguladores
s'establisca una altra cosa. D'acord amb el tenor literal del conveni, i l'últim raonament posat de
manifest s'han de traure les conclusions següents:

-Atés que se subvencionen les despeses corrents derivats d'activitats realitzades en el 2016,
totes les factures han de ser de l'any 2016.  
-D'acord  amb  l'article  31  de  la  LGS  i  les  bases  reguladores  es  considera  que  la  despesa
realitzada és aquella que haja sigut facturada.
-Les factures poden ser anteriors a la firma del present conveni però sempre de l'any 2016.

El  projecte  d'acció  o  conducta  a  finançar  té  per  objecte  el  foment  d'una  activitat  d'utilitat
pública, d'interés social o  de promoció d'una finalitat pública (article 2.1.c) de la Llei General de
Subvencions.

El crèdit és l'adequat i  el suficient.

La competència per a l'aprovació de la subvenció continguda en el present conveni li correspon
a la Junta de Govern Local per mitjà de l'aprovació del referit instrument de col·laboració, ja que
és l'òrgan competent per a l'atorgament de subvencions segons el Decret núm. 2016-229, de 10
de febrer de 2016, sobre delegacions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.

En  la   formalització  del  conveni  l'entitat  beneficiària  de  la  subvenció  haurà  d'acreditar  els
extrems següents:

a) Donada la  naturalesa contractual del conveni de  col·laboració instrumentat en virtut del
principi de  llibertat de  pactes consagrat a l'article 88 de  la  Llei 30/1992 i  de la  possible
aplicació dels principis del RDL 3/2011 per a resoldre els dubtes que puguen presentar-se hi ha
acreditar-se per part del tercer no estar inclosos en cap de les prohibicions del citat RDL 3/2011.

b) Acreditació de la seua personalitat jurídica i la capacitat del seu representant.

c) Acreditació d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

d) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les prohibicions assenyalades en les
números 2 i 3 de l'article 13 de la Llei General de Subvencions.

El procediment de gestió del pressupost serà el següent:

-Amb aquest informe es fa la pertinent retenció de crèdit.
-Amb la firma del conveni es farà l'ADOPK.
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Per  tot  el  que  exposa  i,  subjecte  als  condicionaments  exposats,  s'emet  INFORME
FAVORABLE, havent de destacar-se que la present subvenció té un perfecte encaix
en  el  nou  marc  competencial  dissenyat  per  la  LRSAL,  ja  que  l'article  25  LBRL
assenyala  com  a  competència  pròpia  dels  municipis  “Promoció  de  l'esport  i
instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure”.

A la  vista  tot  el  que  antecedeix  propose  a  la  Junta  de  Govern  Local,  amb  la  finalitat  de
posteriorment procedir a l'atorgament i pagament de la subvenció arreplegada en el conveni
entre l'Ajuntament de Moncofa i el Club Gimnàstica Nahia, l'adopció de l'ACORD següent:

Primer. Concedir al Club Gimnàstica Nahia una subvenció nominativa de 500 € amb càrrec a la
partida ESP-341-48005 del pressupost 2016.

Segon. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Moncofa i el Club
Gimnàstica  Nahia,  i  facultar  l’alcalde  per  a  la  firma  de  tots  els  documents  que  resulten
necessaris per a dotar d'efectivitat al present acord.

Tercer. Notificar el present acord al Club Gimnàstica Nahia i requerir-los per a la firma del
conveni de col·laboració.”

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la
totalitat d'assistents

Finalitzat el debat i la votació, es procedeix a la crida de l'absent qui es reincorpora a la sessió
en qualitat de president.

1.4 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 secretari, estenc aquesta acta.
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