
EXTRACTO ACUERDOS DE ÓRGANOS MUNICIPALES

Asunto:  Extracto de acuerdos adoptados para su publicidad y remisión a Presidencia de la
Generalitat Valenciana y Subdelegación del Gobierno en Valencia.

Órgano: JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Sesión núm. 17/2019
Carácter: ordinario
Fecha: 30 de septiembre de 2019
Hora de convocatoria: 13.45
Lugar: Despacho de la Alcaldía

Asistentes: 

Presidente: Antonio González Rodríguez (alcalde)

Davinia Calatayud Sebastià (primera teniente de alcalde)

Faustino Manzano Fuentes (segundo teniente de alcalde)

Francisca Oliver Gil (tercera teniente de alcalde)

Juan Pablo Bosch Alepuz (cuarto teniente de alcalde)

Secretaria accidental: M.ª Ángeles Ferrandis Domènech

Interventor municipal: José Luís Aira Carrión
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RELACIÓN DE ASUNTOS

PARTE NO PÚBLICA

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària núm. 16/2019, de 16 de setembre
2.  Dació de  comptes de  resolucions de  l'Alcaldia,  dictades  per  avocació de
competències  delegades  en  la  Junta  de  Govern  Local  per  mitjà  de  la  resolució
1631/2019, de 3 de juliol de 2019
3. Assumptes inclosos en l'orde del dia

3.1.  Proposta aprovació subvencions individuals per al transport als Centres
Sanitaris de referència corresponents al mes de juliol del 2019
3.2.  Proposta aprovació subvencions individuals per al transport als Centres
Sanitaris de referència corresponents al mes d’agost del 2019

4. Assumptes no inclosos en l'orde del dia
5. Precs i preguntes

PART PÚBLICA
6.  Proposta  aprovació  fixació del preu públic per a un sopar homenatge al poeta
Vicent Andrés Estellés
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Aprobación del acta de la sesión ordinària núm. 16/2019, de 16 de septiembre

Se da cuenta del borrador del acta de referencia. La Junta lo encuentra conforme y lo aprueba
por unanimidad.

-----------------------------------------------

2.  Dación de  cuenta  resoluciones  de  la  Alcaldía  dictadas  por  avocación de  competencias
delegadas en la Junta de Gobierno Local, mediante la resolución 1631/2019, de 3 de julio de
2019

-RA 2029/2019 relativa  a la Certificación número  2 de las  obras de  “Construcción de Cubierta y
Cerramiento del Frontón en el Polideportivo Municipal” - Exp.: URB-cma-3-2019 (15-2019).

Por la que se acuerda:

«[…] Segundo.- Aprobar la Certificación número 2 de las obras de “CONSTRUCCIÓN DE
CUBIERTA Y CERRAMIENTO DEL FRONTÓN EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL”, y
reconocer la obligación de pagar la cantidad de 31.216,41 € (IVA incluido) a la empresa
CONSTRUCCIONES UORCONF, S.L. […]».

-RA 2037/2019 relativa a reintegro subvención (Exp. ADL/2019- FEFTO/2018/29/46).

Por la que se acuerda:

«[…] Segundo.- Se ordena la devolución de los fondos no utilizados por importe de 26.913,76 euros
más los intereses de demora por importe de 1.039,68 euros, a favor de LABORA Servicio Valenciano
de Empleo y Formación.

Tercero.- Autorizar, disponer y reconocer las siguientes obligaciones a favor de LABORA
Servicio  Valenciano de  Empleo  y  Formación,  con  CIF  Q4601048D,  de la  subvención  recibida  y
cobrada del programa Escoles d’Ocupació ET FORMEM, n.º de Expediente: FEFTO/2018/29/46 por
importe de  26.913,76 euros en concepto de fondos no utilizados más los intereses de demora  por
importe de 1.039,68 euros, en la cuenta corriente ES5000491827812410382871 del Banco Santander,
S.A., en periodo voluntario de pago, con el siguiente detalle:
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Concepto de la
transferencia

Importe
a devolver

Subconcepto
ingresos

Vencimiento plazo de
pago en periodo

voluntario

FEFTO/2018/29/46 26.913,76 euros 18003.45100 20/09/2019

Concepto de la
transferencia

Intereses de
demora

Aplicación
presupuestaria

Vencimiento plazo de
pago en periodo

voluntario

FEFTO/2018/29/46 1.039,68 euros 920035200 20/09/2019

[…]».

-RA 2042/2019 relativa a las Certificaciones número 1 de las obras de  “Asfaltado salida Avenida de la
Foia y puente en Polígono Industrial Juan Carlos I” - Exp.: URB-cma-9-2019 (38-2019).

Por la que se acuerda:

«[…] Segundo.- Aprobar la Certificación número 1 de las obras de “LOTE 1: ASFALTADO
SALIDA AVENIDA DE LA FOIA Y PUENTE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL JUAN CARLOS
I”, y reconocer la obligación de pagar la cantidad de 26.452,06 € (IVA incluido) a la empresa
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, S.A.

Tercero.- Aprobar la Certificación número 1 de las obras de “LOTE 2: ASFALTADO
CALLE POUET DEL POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE”,  y  reconocer  la  obligación  de
pagar la cantidad de 11.078,47 € (IVA incluido) a la empresa TORRESCAMARA Y CIA DE
OBRAS, S.A. […]».

-RA 2054/2019 relativa a las Certificaciones número 1 de las obras de  “Asfaltado salida Avenida de la
Foia y puente en Polígono Industrial Juan Carlos I” -Exp.: URB-cma-9-2019 (38-2019).

Por la que se acuerda:

«[…] Segundo.- Aprobar la Certificación número 1 de las obras de “LOTE 1: ASFALTADO
SALIDA AVENIDA DE LA FOIA Y PUENTE DEL POLÍGONO INDUSTRIAL JUAN CARLOS
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I”, y reconocer la obligación de pagar la cantidad de 26.452,06 € (IVA incluido) a la empresa
TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS, S.A.

Tercero.- Aprobar la Certificación número 1 de las obras de “LOTE 2: ASFALTADO
CALLE POUET DEL POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE”,  y  reconocer  la  obligación  de
pagar la cantidad de 11.078,47 € (IVA incluido) a la empresa TORRESCAMARA Y CIA DE
OBRAS, S.A.[…]».

-----------------------------------------------------------

3. Asuntos incluidos en el orden del día

3.1.  Propuesta aprobación subvenciones individuales  para  el  transporte  en  los
Centros Sanitarios de referencia correspondientes al mes de julio del 2019

Se  da  cuenta  del  asunto  de  referencia.  En  votación  ordinaria  la  Junta,  por
unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:

 Per acord de la Junta de Govern Local amb data 26 de desembre de 2018 s’aproven les Bases
Reguladores que regulen les ajudes econòmiques individualitzades que l’Ajuntament d’Almussafes
concedix als veïns de la localitat que per a que facen ús del transport de taxi als únics efectes del
trasllat als centres sanitaris oficials corresponents, i viceversa. 

Tal i com s’estableix en la base 7 2. 4)   «Mensualment, previ informe de l'existència de crèdit,
es formularà per l'òrgan tècnic proposta de concessió, tot elevant-la per a la seua aprovació a l'òrgan
competent,  que dictarà resolució,  indicant  els  sol·licitants als  quals se'ls  concedeix la subvenció i
aquells,  als  quals,  si  és  el  cas,  li  són  desestimades  les  sol·licituds  amb  expressió  dels  recursos
procedents.  La resolució de la concessió de la subvenció posa fi a la via administrativa i podrà ser
recorreguda en la forma i terminis previstos en la Llei 39/2015, de 1 d’octubre.

Revisades i avaluades les factures corresponents al mes de juliol, comprovats els justificants,
el quadrant de signatures dels beneficiaris i els tickets expedits per les empreses del taxi segons allò
disposat en al base  7ª, la Junta de Govern Local adopta el següent acord: 

PRIMER.-  Concedir  la  subvenció  individualitzada  destinada  al  transport  de  veïns  de  la
localitat als centres sanitaris de referència corresponent al mes de juliol, als següents beneficiaris i per
els següents imports que s’indiquen amb un total de 2158,00 €, amb càrrec de la partida pressupostaria
3110- 489.00;  (RC referencia 201900001778).
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TAXI ANTONIA (1,592 €)

Núm. Usuari DNI data Quantitat subvenció

1
22579030E

01/07/2019
08/07/2019
15/07/2019
22/07/2019
29/07/2019

180 €

2 22570961A

01/07/2019
08/07/2019
16/07/2019
22/07/2019
29/07/2019

180 €

3 52677962G 02/07/2019 36 €

4 22607994Y 02/07/2019 38 €

5 76781905Q
02/07/2019
30/07/2019

76 €

6 22664297W 03/07/2019 38 €

7 X8585145G 04/07/2019 38 €

8 19810998V 05/07/2019 38 €

9 73582886K
08/07/2019
09/07/2019

88 €

10 20129330Y 08/07/2019 36 €

11 20130965P 08/07/2019 36 €

12 29168522Z
08/07/2019
10/07/2019

76 €

13 20145791E 09/07/2019 18 €

14 19868124B 09/07/2019 18 €

15 19355857T 10/07/2019 36 €

16 19815757S
12/07/2019
18/07/2019
30/07/2019

 
144€

17 20667985R 12/07/2019  36 €

18 73901053Y 15/07/2019 72  €
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24/07/2019

19 73938013M 15/07/2019 38 €

20 20390190T 17/07/2019 36 €

21 22566548Y 17/07/2019 36 €

22 19960849T 18/07/2019 38 €

23 19363854Q 22/07/2019 36 €

24 29916982P 24/07/2019 36 €

25 24331588A 24/07/2019  38 €

26 20986661N 27/07/2019  36 €

27 73586410A 29/07/2019  38 €

28 20778731W 30/07/2019 38 €

29 21637610S 31/07/2019 38 €

TAXI TATAY ( 554 €) 

1 29167091D 01/07/2019 38 €

2 X8585145G 01/07/2019 76 €

3 20783251Z 02/07/2019 38 €

4 20147736N 02/07/2019 36 €

5 201777395 03/07/2019 36  €

6 73928604A 05/07/2019 38 €

7 30417657L 05/07/2019  36 €

8 19363854Q 08/07/2019 36 €

9 20770398H 08/07/2019 38 €

10 24475798A 12/07/2019  36 €

11 24331588A 12/07/2019 36 €

12 22577874Q 18/07/2019  11,34€

13 73589640A 18/07/2019 22,66 €

14 24337485N 22/07/2019 38 €

15 X6791986Z 25/07/2019 38 €
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3.2.  Propuesta aprobación subvenciones individuales  para  el  transporte  en  los  Centros
Sanitarios de referencia correspondientes al mes de agosto del 2019

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta
el siguiente acuerdo:

 Per acord de la Junta de Govern Local amb data 26 de desembre de 2018 s’aproven les Bases
Reguladores que regulen les ajudes econòmiques individualitzades que l’Ajuntament d’Almussafes
concedix als veïns de la localitat que per a que facen ús del transport de taxi als únics efectes del
trasllat als centres sanitaris oficials corresponents, i viceversa. 

Tal i com s’estableix en la base 7 2. 4)   «Mensualment, previ informe de l'existència de crèdit,
es formularà per l'òrgan tècnic proposta de concessió, tot elevant-la per a la seua aprovació a l'òrgan
competent,  que dictarà resolució,  indicant  els  sol·licitants als  quals se'ls  concedeix la subvenció i
aquells,  als  quals,  si  és  el  cas,  li  són  desestimades  les  sol·licituds  amb  expressió  dels  recursos
procedents.  La resolució de la concessió de la subvenció posa fi a la via administrativa i podrà ser
recorreguda en la forma i terminis previstos en la Llei 39/2015, de 1 d’octubre.

Revisades i avaluades les factures corresponents al mes d’agostt, comprovats els justificants,
el quadrant de signatures dels beneficiaris i els tickets expedits per les empreses del taxi segons allò
disposat en la base  7ª,  la Junta de Govern Local adopta el següent acord: 

PRIMER.-  Concedir la  subvenció  individualitzada  destinada  al  transport  de  veïns  de  la
localitat als centres sanitaris de referència corresponent al mes d’agost, als següents beneficiaris i per
els següents imports que s’indiquen amb un total de 1292,00 €, amb càrrec de la partida pressupostaria
3110- 489.00;  (RC referencia 201900001778).
 

TAXI ANTONIA (1,292 €)

Núm. Usuari DNI data Quantitat subvenció

1
19815757S

01/08/2019
02/08/2019
07/08/2019
09/08/2019
12/08/2019
20/08/2019
29/08/2019
31/08/2019

372 €

2 24475798A
02/08/2019
06/08/2019

72 €

3 22579030E 05/08/2019  
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12/08/2019
19/08/2019
26/08/2019

160 €

4 46727578L 06/08/2019 38 €

5 25423746Y 08/08/2019 36 €

6 01470288J
08/08/2019
13/08/2019
26/08/2019

93 € 

7 75056829D 09/08/2019 36 €

8 30417657L
12/08/2019
20/08/2019
23/08/2019

 91 €

9 22570961A
12/08/2019
19/08/2019
26/08/2019

101 €

10 25422748C 12/08/2019 38  €

11 20719402J 13/08/2019 38  €

12 19419732G 13/08/2019 17 €

13 22608868Y 16/08/2019 38 €

14 FS451157 16/08/2019 38 €

15 52677962G 19/08/2019 36 €

16 73581593Q 21/08/2019 36 €

17 76781905Q 24/08/2019 52 €

---------------------------------------------------------

4. Asuntos no incluidos en el orden del día

4.1. Propuesta aprobación convenio con la Fundación de Pelota Valenciana para el fomento de
esta modalidad deportiva (Expt. DEP/cov/001-2019)

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, acuerda
incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo, la Junta adopta también por unanimidad
el siguiente acuerdo:

La Llei  2/2011,  de 22 de març,  de la  Generalitat,  de  l'Esport  i  l'Activitat  Física de la  Comunitat
Valenciana, en l'article 7, determina que els municipis exercixen labors de promoció, planificació i

Identificador: 5nKF ou4y Zwuf FwBr BLlv riH+ ajs=

Validar documento: https://portalciutada.almussafes.org/PortalCiutada



gestió esportiva, en l'àmbit de les seues competències, propiciant la participació, la integració i la
cohesió social, per mitjà del foment de l'esport i de l'associacionisme esportiu.

D'altra banda, l'article 3 assenyala entre els seus principis rectors la protecció i difusió dels esports i
jocs autòctons, com a manera de promocionar i mantindre les tradicions esportives valencianes, i en
l'article 7.8 assenyala que els municipis col·laboraran amb les federacions esportives de la Comunitat
Valenciana i els clubs esportius en la promoció de les seues respectives competicions i activitats. 

Almussafes compta entre  les  seues  associacions  esportives  amb  el  Club  de  Pilota  Valenciana
d'Almussafes, un dels més antics de la localitat,  considerat com un referent a nivell autonòmic en
l'esport  autòcton  per  excel·lència  en  totes  les  seues  especialitats,  que  organitza,  des  de  la  seua
fundació, campionats amb la col·laboració i patrocini de l'Ajuntament,el que ha permés l'aparicición
de diversos jugadors jóvens amb gran projecció en l'esport de la pilota.

Amb esta finalitat, i per a donar suport institucional a este esport, així com posar a disposició dels
nostres  veïns  les  diverses  competicions  que  organitza  la  Fundació  de  la  Pilota  Valenciana,
incrementant els esdeveniments, es considerà la conveniència de regular per mitjà d’un conveni amb la
referida  entitat,  la  mútua  col·laboració  per  a,  d'esta  manera,  fer  un  pas  més  en  el  suport  d’esta
modalitat esportiva.

Igualment,  tal  i  com s’estipula  a  l’article  1  dels  Estatuts  d’Aquesta  Fundació,  la  Fundació  de  la
Comunitat Valenciana per a la Pilota Valenciana es constitueix una fundació de caràcter privat, sense
ànim  de  lucre  i  de  duració  indefinida  sota  la  tutela  del  protectorat  que  exerceix  la  Generalitat
Valenciana, segons disposa la legislació vigent, dedicada a la consecució de finalitats d’interés general
mitjançant l’impuls i foment de la pràctica i protecció de la pilota valenciana i la seua difusió als
ciutadans a través de mitjans de comunicació social.

A tals efectes, s'han dut a terme les conversacions i negociacions oportunes, que han desembocat en el
establiment d’una sèrie de condicions que beneficien al col·lectiu de practicants i espectadors d'estes
modalitats esportives en la localitat, que han desembocat en la tramitació d'un expedient per a aprovar
un conveni de col·laboració amb la mencionada Fundació, basant-se en els següents:

Antecedents de fet:

Primer.  El  conveni  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  d'Almussafes  i  la  Fundació  de  Pilota
Valenciana, té per objecte concedir una subvenció a la mencionada Fundació en l'exercici de l'acció de
foment  que  correspon  a  l'Administració  Local  per  a  satisfer  les  necessitats  i  aspiracions  de  la
comunitat veïnal, per mitjà de la promoció del nostre esport més autòcton, fonamentalment a través de
l’organització de les següents activitats:

1. Promoció de XXVII Lliga Bankia d’Escala i Corda amb la participació d’un equip d’Almussafes.
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2. Promoció de la XII Copa President Diputació de València Escala i Corda amb la participació d’un
equip d’Almussafes.
3. Final del Trofeu de Frontó Diputació de València a Almussafes, amb petició per part de la Fundació
de la presència de la televisió autonòmica valenciana, À Punt.

Segon. El present conveni te vigència anual per a l'exercici 2019, podent-se prorrogar per al 2020.

Tercer. Consten en  l'expedient els  pertinents  informes, tant tècnic,   jurídic  com  d'intervenció,
favorables a l'aprovació del referit conveni, en els termes que consten en l'esborrany del mateix.

Quart. En el pressupost municipal per a l'exercici de 2019 figura subvenció nominativa a favor de la
Fundació de Pilota Valenciana (acord plenari de 2 de maig de 2019 de modificació de crèdits).

Fonaments de dret:

Primer.  S'enquadra  esta  activitat  dins  dels  principis  rectors  de  la  política  social  i  econòmica
reconeguts  en  el  Capítol  III  del  Títol  I  de  la  Constitució  Espanyola,  articles  39  i  següents.
Concretament, la matèria que ens ocupa es troba arreplega en l'article 43.3 al disposar que “els poders
públics fomentaran l'educació sanitària, l'educació física i l'esport. Així mateix facilitaran l'adequada
utilització de l'oci.”

Segon. Amb l'entrada en vigor  de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat  de  l'Administració  Local,  s'ha  produït  una  modificació  profunda  del  conjunt  de
disposicions relatives a este nivell d'Administració, llei que ha sigut dictada per a adaptar la normativa
local, entre altres, a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

La matèria que es troba compresa en l'objecte del conveni a aprovar, pot considerar-se dins de
les competències que corresponen als municipis en virtut de la nova regulació donada per l'Esmentada
Llei 27/2013 a l'article 25, concretament la lletra l) de l'apartat segon, que textualment determina:
…/...“2. El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de
l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:

…/… l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure…/…

Tercer.  El text legal que regix tot el procediment és la Llei 38/2003, de 17 de setembre, General de
Subvencions, pel fet que les ajudes que s'inclouen en el conveni, estan enquadrades dins del concepte
de subvenció que es regula en l'article 2 de la Llei 38/2003.

Quart. La figura del conveni de col·laboració apareix regulada en l'article 16, referint-se a les entitats
col·laboradores i a les obligacions de les mateixes els articles 12 i 15, respectivament.

Quint. La subvenció a concedir, a la que es referix el conveni a què ens estem referint, apareix en els
pressupostos  municipals  de  l'any  2019,  en  la  línia  de  subvenció  2  en  l'aplicació pressupostària
3410.48200, amb número de retenció de crèdit 41969, i per un import de 5.000,00 €.
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Sext. L'aprovació del present conveni correspon a l'Alcaldía-Presidencia, de conformitat amb allò que
disposa l’article 21 de la LRBRL, si bé esta facultat es troba delegada en la Junta de Govern Local en
virtut  de la Resolució de l'Alcaldia número 1631, de data 3 de juliol de 2019.

Per l'anterior,  la Junta de Govern Local adopta el següent acord: 

1.  Aprovar el  conveni de col·laboració entre  l'Ajuntament d'Almussafes  i  la  Fundació de
Pilota Valenciana per al foment d'esta modalitat esportiva, a través de l’organització de les activitats
que en el mateix figuren, i amb una vigència anual per a l'exercici 2019, podent-se prorrogar per al
2020, en els termes establits en el propi conveni, i l'esborrany del qual figura en l'expedient.

2. Autoritzar i disposar el gasto corresponent  per import de 5.000,00 € per a l'exercici de
2019, per a la que hi ha prou consignació en la línia de subva véncer 2 en l'aplicació pressupostària
3410.48200, amb número de retenció de crèdit 41969.

3. Facultar a l'Alcalde-President per a la firma del Conveni de Col·laboració indicat.

4. Notificar el present acord a la Fundació de Pilota Valenciana als efectes oportuns.

---------------------------------------------------------

4.2 Identificació de l’expedient: DEP/cov/002-2019

Proposta aprovació conveni amb la Federació de Pilota Valenciana per al foment d'esta modalitat esportiva.

Se da cuenta del asunto de referencia. En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, acuerda
incluir el asunto en el orden del día. Tratado el fondo, la Junta adopta también por unanimidad
el siguiente acuerdo:

La Llei  2/2011,  de 22 de març,  de la  Generalitat,  de  l'Esport  i  l'Activitat  Física de la  Comunitat
Valenciana, en l'article 7, determina que els municipis exercixen labors de promoció, planificació i
gestió esportiva, en l'àmbit de les seues competències, propiciant la participació, la integració i la
cohesió social, per mitjà del foment de l'esport i de l'associacionisme esportiu.

D'altra banda, l'article 3 assenyala entre els seus principis rectors la protecció i difusió dels esports i
jocs autòctons, com a manera de promocionar i mantindre les tradicions esportives valencianes, i en
l'article 7.8 assenyala que els municipis col·laboraran amb les federacions esportives de la Comunitat
Valenciana i els clubs esportius en la promoció de les seues respectives competicions i activitats. 
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Almussafes compta entre  les  seues  associacions  esportives  amb  el  Club  de  Pilota  Valenciana
d'Almussafes, un dels més antics de la localitat,  considerat com un referent a nivell autonòmic en
l'esport  autòcton  per  excel·lència  en  totes  les  seues  especialitats,  que  organitza,  des  de  la  seua
fundació, campionats amb la col·laboració i patrocini de l'Ajuntament,el que ha permés l'aparició de
diversos jugadors jóvens amb gran projecció en l'esport de la pilota.

Amb esta finalitat, i per a donar suport institucional a este esport, així com posar a disposició dels
nostres veïns les diverses competicions que organitza la Federació de Pilota Valenciana, incrementant
els esdeveniments, es considerà la conveniència de regular per mitjà d’un conveni amb la referida
entitat,  la  mútua  col·laboració per  a,  d'esta  manera,  fer  un pas  més  en el  suport  d’esta  modalitat
esportiva.

A tals efectes, s'han dut a terme les conversacions i negociacions oportunes, que han desembocat en el
establiment d’una sèrie de condicions que beneficien al col·lectiu de practicants i espectadors d'estes
modalitats esportives en la localitat, que s’han traduit en la tramitació d'un expedient per a aprovar un
conveni de col·laboració amb la mencionada Federació, basant-se en els següents:

Antecedents de fet:

Primer.  El  conveni  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  d'Almussafes  i  la  Federació   de  Pilota
Valenciana, té per objecte concedir una subvenció a la mencionada Federació en l'exercici de l'acció de
foment  que  correspon  a  l'Administració  Local  per  a  satisfer  les  necessitats  i  aspiracions  de  la
comunitat veïnal, per mitjà de la promoció del nostre esport més autòcton, fonamentalment a través de
l’organització de les següents activitats:

1.- La celebració a Almussafes de les Finals del Campionat Autonòmic de Parelles 2019,
televisada per À Punt, 

2.- Les Finals del Campionat Automàtic 4 i ½.
3.- Les Finals Provincials dels Jocs Esportius de Frontó individual en categoria juvenil

Segon. El present conveni te vigència anual per a l'exercici 2019, podent-se prorrogar per al 2020.

Tercer. Consten en  l'expedient els  pertinents  informes, tant tècnic,   jurídic  com  d'intervenció,
favorables a l'aprovació del referit conveni, en els termes que consten en l'esborrany del mateix.

Quart. En el pressupost municipal per a l'exercici de 2019 figura subvenció nominativa a favor de la
Federació de Pilota Valenciana (acord plenari de 2 de maig de 2019 de modificació de crèdits).

Fonaments de dret:

Primer.  S'enquadra  esta  activitat  dins  dels  principis  rectors  de  la  política  social  i  econòmica
reconeguts  en  el  Capítol  III  del  Títol  I  de  la  Constitució  Espanyola,  articles  39  i  següents.
Concretament, la matèria que ens ocupa es troba arreplega en l'article 43.3 al disposar que “els poders
públics fomentaran l'educació sanitària, l'educació física i l'esport. Així mateix facilitaran l'adequada
utilització de l'oci.”
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Segon. Amb l'entrada en vigor  de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat  de  l'Administració  Local,  s'ha  produït  una  modificació  profunda  del  conjunt  de
disposicions relatives a este nivell d'Administració, llei que ha sigut dictada per a adaptar la normativa
local, entre altres, a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.

La matèria que es troba compresa en l'objecte del conveni a aprovar, pot considerar-se dins de
les competències que corresponen als municipis en virtut de la nova regulació donada per l'Esmentada
Llei 27/2013 a l'article 25, concretament la lletra l) de l'apartat segon, que textualment determina:
…/...“2. El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de
l'Estat i de les comunitats autònomes, en les matèries següents:

…/… l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure…/…

Tercer.  El text legal que regix tot el procediment és la Llei 38/2003, de 17 de setembre, General de
Subvencions, pel fet que les ajudes que s'inclouen en el conveni, estan enquadrades dins del concepte
de subvenció que es regula en l'article 2 de la Llei 38/2003.

Quart. La figura del conveni de col·laboració apareix regulada en l'article 16, referint-se a les entitats
col·laboradores i a les obligacions de les mateixes els articles 12 i 15, respectivament.

Quint.  La subvenció a concedir, a la que es referix el  present  conveni, apareix en els pressupostos
municipals de l'any 2019,  en la línia de subvenció  3 en l'aplicació pressupostària 3410.48200, amb
número de retenció de crèdit 41970, i per un import de 2.000,00 €.

Sext. L'aprovació del present conveni correspon a l'Alcaldía-Presidencia, de conformitat amb allò que
disposa l’article 21 de la LRBRL, si bé esta facultat es troba delegada en la Junta de Govern Local en
virtut  de la Resolució de l'Alcaldia número 1631, de data 3 de juliol de 2019.

Per l'anterior, a la Junta de Govern Local, se sotmet la següent proposta d'acord:

1.  Aprovar el  conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Almussafes i  la Federació de
Pilota Valenciana per al foment d'esta modalitat esportiva, a través de l’organització de les activitats
que en el mateix figuren, i amb una vigència anual per a l'exercici 2019, podent-se prorrogar per al
2020, en els termes establits en el propi conveni, i l'esborrany del qual figura en l'expedient.

2. Autoritzar i disposar el gasto corresponent  per import de 2.000,00 € per a l'exercici de
2019, per a la que hi ha prou consignació  en la línia de subvenció 3 en l'aplicació pressupostària
3410.48200, amb número de retenció de crèdit 41970.

3. Facultar a l'Alcalde-President per a la firma del Conveni de Col·laboració indicat.
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4. Notificar el present acord a la Fundació de Pilota Valenciana als efectes oportuns.

---------------------------------------------------------

5. Ruegos y preguntas

No se formulan.

---------------------------------------------------------

PARTE PÚBLICA

6. Proposta aprovació fixació del preu públic per a un sopar homenatge al poeta Vicent Andrés
Estellés

Se procede a dar cuenta de la propuesta del concejal delegado de Deportes, dictaminada por la
Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda, Trabajo y Desarrollo, Economía e Industria, en
sesión celebrada el 17 de septiembre de 2019.

En votación ordinaria la Junta, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

La Regidoria de Cultura, en la seua programació cultural de 2019, ha organitzat una sèrie d'activitats
encaminades a commemorar el 9 d'octubre, data històrica a la Comunitat Valenciana, ja que va suposar
l'inici del Regne de València i s'ha instituït com a festa de la Comunitat Valenciana.

L'activitat cultural consistix en un sopar homenatge al nostre poeta Vicent Andrés Estellés, denominat
“Sucar  Estellés”  sopar que commemora en diferents  poblacions i  que s'ha instaurat  a Almussafes
després  d'uns  anys  de  celebració  amb  èxit  de  públic.  En  el  sopar  es  realitzen  diferents  lectures
poètiques i l'actuació d'un cantautor. El gasto comprén les ensalades, quelcom de picar i la beguda,
tenint el comensal que fer-se càrrec d'entrepà.

Tal com consta en la memòria, s'ha organitzat per a un màxim de 250 persones, ara bé, 20 estan
reservades a protocol per a possibles invitats o personal de l'Ajuntament que participaran en l'activitat,
donada la necessitat d'organització i responsabilitat respecte de la resta dels participants.

Vist l'estudi econòmic de costos realitzat pel Gestor Cultural de data 5 de setembre de 2019, el qual
s'adjunta a l'expedient, on s'indica que el preu públic serà de 3 euros per persona, que inclou els gastos
del sopar (exclòs l'entrepà), i l'actuació prevista,  estant per davall del cost real.
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Tenint en compte que hi ha la possibilitat de fixar preus públics per davall del cost en l'Ordenança
General Reguladora dels Preus Públics Locals, aprovada per acord de l'Ajuntament en Ple de sessió 7
d'octubre de 1999, publicada íntegrament en el BOP de 18 de desembre de 1999.

Atés  que  hi  ha  prou  crèdit  retingut  per  a  cobrir  la  totalitat  del  gasto  amb  càrrec  al  pressupost
municipal, s'acorda:

1. Fixar un preu públic de 3 € per persona per a assistir a l'activitat “Sucar Estellés”,
que es realitzarà el 8 d'octubre de 2019 

2. Oferir 230 places, havent d'efectuar una inscripció de persones interessades en els
terminis que es determinen en l'agenda d'activitats municipal.  

3. Estaran obligats al pagament del preu públic les 230 persones inscrites, les quals
hauran d'ingressar l'import des del 16 de setembre al 5 d'octubre, pels mitjans de pagament
habituals. 

4.  Estan  exempts  del  pagament  del  preu  públic  fins  a  un  màxim de  20  places,  a
protocol per a possibles invitats o personal  de l'Ajuntament que participaran en l'activitat,
donada la necessitat d'organització i responsabilitat respecte de la resta dels participants.

5.  L'Ajuntament  assumirà  el  cost  màxim  de  2.130  €  amb  càrrec  a  la  partida
3340.226.09 del Pressupost

6.  Únicament es tornaran els ingressos per causes no imputables a l'obligat,  o per
causes  molt  greus  justificades  imputades  a  l'obligat,  sempre  que  es  comunique  amb  una
antelació de 2 dies naturals a la realització de l'activitat.

Almussafes, 3 de octubre de 2019
La secretaria accidental
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