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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 1
Data: 2 de gener de 2017
Horari: 13.00 a 13.15
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. Mª Teresa Alemany Ríos, regidora (Grup Popular)
4. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)

No assisteix i excusa l’absència:

1. Pedro Sales Peixó, segon tinent d’alcalde (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 a la Junta de Govern Local de sol·licitud de subvenció destinada a la digitalització i
la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals
de la Comunitat Valenciana.

2. Control dels òrgans de govern
2.1. Dació de compte sentència desestimatòria del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana relativa a la impugnació de valors cadastrals realitzada per PPP. 
2.2. Precs i preguntes.

1. Part resolutòria:

1.1 Aprovació de l’acta de la sessió anterior

De conformitat amb el 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 de la corporació, Sr. Alós Valls (Grup Popular), pregunta als membres de la Junta si
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desitgen formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària del dia 19 de desembre 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 a la Junta de Govern Local de sol·licitud de subvenció destinada a la di-
gitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·laci-
ons dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana

Vista l’Ordre 61/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions desti-
nades a la digitalització i la restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·laci -
ons dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana [2016/7441].

Vista la Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultu-
ra i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la digitalització i la restauració de
la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat
Valenciana [2016/10156].

Vist l’extracte de la Resolució de 15 de desembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investi -
gació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a la digitalització i la
restauració de la documentació històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals
de la Comunitat Valenciana [2016/10325].

Vista la competència residual de l’Alcaldia per a la sol·licitud i acceptació de subvencions d’acord
amb el que disposa l’article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i atès que aquesta competència es troba delegada en la Junta de Govern Local a
través del Decret 1382, d’11 de juny, propose a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD

Primer. Sol·licitar la subvenció destinada a la digitalització i la restauració de la documentació
històrica i la millora de les instal·lacions dels arxius municipals de la Comunitat Valenciana de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Segon. Facultar l’Alcaldia per a realitzar tots els tràmits relatius a la sol·licitud i justificació de la
subvenció referida.

Després de l’exposició, l’alcalde president de la corporació, Wenceslao Alós Valls, proposa retirar
aquest punt de l’ordre del dia ja que les despeses subvencionables per la convocatòria de refe-
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rència de la subvenció no són oportuns per a les actuacions necessàries i que s’han de realitzar
en l’arxiu municipal; tot això sense perjuí de sol·licitar qualsevol altra subvenció tendent a la mi -
llora de les instal·lacions de l’arxiu municipal.

D’acord amb el que s’ha exposat i amb la conformitat de tots els assistents, es procedeix a la
votació de la retirada de l’assumpte de l’ordre del dia, que s’aprova per unanimitat dels assis-
tents. 

1.3 Despatx extraordinari

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

2. Control dels òrgans de govern

2.1. Dació de compte sentència desestimatòria del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana relativa a la impugnació de valors cadastrals realitzada per
PPP.

El secretari dóna compte de la sentència número 515/2016, del Tribunal Superior de Justícia de
la  Comunitat  Valenciana,  de data  27 de juny de 2016,  que desestima el  recurs contenciós
administratiu interposat per PPP i altres contra les resolucions del TEAR de 30 de maig de 2012,
24 d’abril de 2012 i 26 de març de 2012, les resolucions del TEAR de 24 d’abril de 2012 i 26 de
marzo de 2012 per les quals es declara la inadmissibilitat de les reclamacions que se citen, així
com  la  resolució  de  27  de  febrer  de  2013  per  la  qual  es  desestimen  les  reclamacions
12/02705/2012 i acumulades.

La Junta de Govern, a la vista d’aquesta i a proposta de l’Alcaldia, acorda per assentiment:

Primer. Donar-se per assabentada de la citada resolució.

Segon. Traslladar-la al Departament d’Intervenció per a l’execució.

Després de l’exposició i amb la conformitat de tots els assistents, s’aprova per unanimitat la
proposta. 

2.2. 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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