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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 17
Data: 1 d’agost de 2016
Horari: de 13.35 a 13.45h
Caràcter: ordinari
Lloc: despatx de l'Alcaldia

Assistents:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular) 
2. Pedro Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular)

3.   Mª Teresa Alemany Rius, regidora (Grup Popular)

No assisteix i excusa l’absència:

1. José Mª Andrés Alós, primer tinent d'alcalde (Grup Popular)
2. 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 ordinària de 18-07-2016.
 1.2.Proposta de la Regidoria de Festes i Turisme a la Junta de Govern Local de sol·licitud de

subvenció a la Diputació Provincial de Castelló destinada a ajuntaments per a les activitats
culturals incloses al Catàleg 2016.

 1.3.Proposta  de  resolució  sol·licitud  subvenció  Servef.  Foment  d’ocupació.  Obres  d’interés
general i/o social 2016.

 1.4.Proposta  de  resolució  de  sol·licitud  subvenció  corporacions  locals  desempleats.  Jóvens
desempleats. Salari jove.

 1.5.Despatx extraordinari.

 2.Control dels òrgans de govern:
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 2.1.Precs i preguntes.
 2.2.Dació de compte del Decret 2016-1494 d’advocació Junta de Govern Local i  2016-1513

d’advocació Junta de Govern Local.

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, 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 18 de juliol de 2016
que s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 

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

1.2. Proposta de la Regidoria de Cultura a la Junta de Govern Local de sol·licitud de
subvenció a la Diputació Provincial de Castelló destinada a ajuntaments per a les
activitats culturals incloses al Catàleg 2016

Vistes  les  bases  de  la  convocatòria  de  subvencions  econòmiques  dirigides  als  ajuntaments
destinada per a les activitats culturals corresponents a l’exercici 2016 publicada al BOP núm. 43, de
9 d’abril de 2016.

Vista la memòria descriptiva de l’activitat per a la qual se sol·licita la subvenció elaborada pel
Departament de Turisme-Cultura en data 26 de juliol de 2016.

Vist el certificat d’existència de crèdit emés per la Intervenció municipal.

Vista la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.
1146/2015, de 9 de juliol, per a sol·licitar i acceptar subvencions.

Vist que el termini per a presentar la sol·licitud de subvenció acaba el dia 11 d’agost de 2016.

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

ACORDS:

PRIMER. Sol·licitar que siga concedida a l’Ajuntament de Moncofa una subvenció en la quantia
màxima, amb destinació a l’atenció de les despeses derivades de la realització d’activitats culturals
incloses  dins  del  Catàleg en els  termes establits  en la  base primera de la  convocatòria  i  de
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conformitat  amb la  memòria  descriptiva  de  l’activitat  per  a  la  qual  se  sol·licita  la  subvenció
elaborada pel Departament de Turisme-Cultura en data 26 de juliol 2016.

SEGON. Declarar l’autenticitat de les dades aportades, incloent-hi el compromís de comunicar per
escrit a la Diputació qualsevol variació que s’hi produïsca, així com de no incórrer l’ajuntament en
cap de les causes d’incompatibilitat per a la concurrència a la present convocatòria, assenyalades
en l’article 9.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Castelló.

La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents.

1.3. Proposta de resolució SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SERVOF. FOMENT D’OCUPACIÓ.
OBRES D’INTERÉS GENERAL I/O SOCIAL 2016

Vista la Resolució del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF), de data 19 de juliol de
2016, per la qual es convoquen per a l’exercici 2016 les subvencions destinades a la contractació
de persones desempleades en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana,
regulades en l’Ordre  8/2016,  de 7  de juliol,  de la  Conselleria  d’Economia Sostenible,  Sectors
Productius, Comerç i Treball, publicada en el DOGV núm. 7833, de data 21 de juliol de 2016.

Atés que d’acord amb aquestes, l’import màxim inicial de la subvenció ascendeix a 7500 euros per
municipi i a la base setena s’estableixen «condicions de les contractacions»: que els contractes que
es formalitzen per a l’execució de la subvenció hauran de tindre una durada mínima de tres mesos
amb una jornada laboral almenys de 30 hores setmanals, amb la garantia d’un ingrés mensual brut
almenys del salari mínim interprofessional (incloent-hi la part proporcional de la paga extra). Els
projectes subvencionables hauran d’executar-se en el període comprés entre la data de la resolució
de concessió i el 30 d’abril de 2017, però s’efectuaran en tots cas les contractacions dins de l’any
2016.

Atés que es vol sol·licitar aquesta subvenció, que al seu torn comporta que l’Ajuntament haja de
presentar oferta d’ocupació al centre SERVEF d’ocupació, i l’aplicació dels criteris de baremació
establits en l’annex I de l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius,  Comerç i  Treball,  per  la  qual  s’estableixen les bases reguladores  per  a la
concessió de subvencions en el Programa d’Iniciatives Socials en col·laboració amb corporacions
locals de la Comunitat Valenciana.

Resulta d’interés sol·licitar subvenció per a la contractació de tres peons (grup de cotització 10) per
una durada de 3 mesos, destinats a «condicionament accessibilitat voreres terme municipal» i
resulten els costos següents:
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Concepte  salarial  per
treballador

Import mensual  (70%
jornada)

Import  total  per
treballador (3 mesos)

3 peons x 3 mesos

Sou base 721,79 € 2165,37 € 6496,11 €

Paga extra 120,30 € 360,90 € 1082,70 €

Seguretat Social 318,31 € 954,93 € 2864,79 €

Indemnització 24,06 € 72,80 € 216,54 €
                  COST TOTAL DE L’OBRA                                                                      10.660,14 €

COST TOTAL DE L’OBRA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA COST  A  ASSUMIR  PER
L’AJUNTAMENT

10660,14 € 7500,00 € 3160,14 €

Existeix certificat d’existència de crèdit emés per l’interventor municipal, en data 29 de juliol de
2016, per import de 10666,14 euros.

I  de conformitat  amb el  que estableix  l’article  23 i  següents  de la  Llei  28/2003,  de 17 de
novembre, General de Subvencions.

Efectue la SEGÜENT PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

Primer.  Sol·licitar al  Servei Valencià d’Ocupació i  Formació (SERVOF) la subvenció per a la
contractació de tres peons desempleats, durant 3 mesos, al 70% de la jornada laboral, per al
condicionament accessibilitat de les voreres del terme municipal, per un import total de 10660,
14 dels quals 7500 serien subvencionats pel SERVOF i 3160,14 a càrrec de l’Ajuntament.

Segon. Donar trasllat al Departament de Personal perquè realitze tots els tràmits necessaris per
a realitzar la sol·licitud de subvenció.

La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents.

1.4. Proposta de resolució SOL·LICITUD SUBVENCIÓ SERVOF. FOMENT D’OCUPACIÓ,
JÓVENS DESEMPLEATS 2016

Vista la Resolució del Serveis Valencià d’Ocupació i Formació (SERVOF), de data 19 de juliol de
2016,  per  la  qual  es  convoquen  per  a  l’exercici  2016  les  subvencions  destinades  a  la
contractació de persones jóvens desempleades en col·laboració amb corporacions locals de la
Comunitat Valenciana, regulades en l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicada al DOCV núm. 7833, de data 21 de
juliol de 2016.
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Atés que d’acord amb aquestes, l’import màxim inicial de la subvenció ascendeix a 15.000 euros
per municipi i a la base setena s’estableixen «condicions de les contractacions»: que els contractes
que es formalitzen per a l’execució de la subvenció hauran de tindre una durada mínima de sis
mesos amb una jornada laboral almenys de 30 hores setmanals, amb la garantia d’un ingrés
mensual brut almenys del salari mínim interprofessional (incloent-hi la part proporcional de la paga
extra). Els projectes subvencionables hauran d’executar-se en el període comprés entre la data de
la resolució de concessió i el 30 de juny de 2017, però s’efectuaran en tots cas les contractacions
dins de l’any 2016.

Atés que es vol sol·licitar aquesta subvenció, que al seu torn comporta que l’Ajuntament haja de
presentar oferta d’ocupació al centre SERVOF d’ocupació, i l’aplicació dels criteris de baremació
establits en l’annex I de l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius,  Comerç i  Treball,  per  la  qual  s’estableixen les bases reguladores  per  a la
concessió de subvencions en el Programa d’Iniciatives Socials en col·laboració amb corporacions
locals de la Comunitat Valenciana.

Resulta d’interés sol·licitar subvenció per a la contractació d’un auxiliar administratiu (grup de
cotització 7) per una duració de 6 mesos i resulten els costos següents:

  Concepte  salarial  per
treballador 

Import  mensual  (85%
jornada)

Import total (8 mesos)

Sou base 514,46 € 4115,68 €

Complement destinació 338,93 € 2711,44 €

Complement específic 375,90 € 3007,20 €

Paga extra 204,88 € 1639,07 €

Seguretat Social 443,16 € 3545,28 €

Indemnització 327,81 €
                                                                             COST TOTAL                         15346,48 €

COST TOTAL OBRA SUBVENCIÓ SOL·LICITADA COST  A  ASSUMIR  PER
L’AJUNTAMENT

15346,48 € 15000 € 346,45 €

Existeixen  dos  certificats  d’existència  de  crèdit  emesos  per  l’administratiu  del  Departament
d’Intervenció, en funcions d’interventor municipal, en data 1 d’agost de 2016, per import total de
15346,45 euros.
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I de conformitat amb el que estableixen els articles 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.

Efectue la SEGÜENT PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

Primer.  Sol·licitar al  Servei Valencià d’Ocupació i  Formació (SERVOF) la subvenció per a la
contractació d’un auxiliar administratiu desempleat menor de 30 anys (grup de cotització 7) per
un període de huit mesos i amb una jornada parcial del 85%, amb un cost total de l’obra de
15346,48 €, i l’Ajuntament assumirà la quantitat no subvencionada de 346,45 €.

Segon. Donar trasllat al Departament de Personal perquè realitze tots els tràmits necessaris per
a realitzar la sol·licitud de subvenció.

La proposta s’aprova per unanimitat dels assistents.

2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Precs i preguntes

En aquest punt no s’ha produït cap intervenció.

2.2. Dació de compte del Decret 2016-1494 d’advocació Junta de Govern Local i 2016-
1513 d’advocació Junta de Govern Local

«DECRET  sol·licitud  de  subvenció  econòmica  a  la  Conselleria  de  Transparència,
Responsabilitat Social, Participació i Cooperació destinada al foment de la participació
ciutadana.

Vistes  les  bases  de  la  convocatòria  de  subvencions  econòmiques  dirigides  al  foment  de  la
participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació pública, publicada en el DOCV núm.
7820, de data 4 de juliol de 2016.

Vista la  memòria de l’activitat  per  a la  qual  se sol·licita  la  subvenció elaborada per  personal
competent en data 19 de juliol de 2016.

Vista la competència atribuïda a la Junta de Govern Local mitjançant Decret de l’Alcaldia núm.
1146/2011, de 9 de juliol, per a sol·licitar i acceptar subvencions.

Vist que el termini per a presentar la sol·licitud de subvenció acaba el dia 21/07/2016.

Atesa la facultat d’advocar les competències delegades que recull l’article 14 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre.
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RESOLC:

Primer. Advocar la competència delegada per a aquest assumpte concret.

Segon. Sol·licitar que es concedisca a l’Ajuntament de Moncofa una subvenció de 1.010, 35 euros,
amb destinació al foment de la participació ciutadana, la transparència i l’accés a la informació
pública, en els termes establits a la convocatòria.

Tercer. Declarar l’autenticitat de les dades aportades.

Quart. Donar compte de la present resolució al Ple de l’Ajuntament.»

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