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Mª NIEVES BARRACHINA LEMOS, secretaria general del Ayuntamiento de Almussafes,
con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento

El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes
Antonio González Rodríguez
29/03/2022 12:19

FIRMADO POR

y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales (R.D. 2.568/86),

CERTIFICA: La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de
2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
«3. Asuntos incluidos en el orden del día

3.1. Propuesta de prórroga subvención, mediante convenio de colaboración, a la asociación de
jubilados y pensionistas de Almussafes 2022 (Exp. SOC/pgc/004-2022- sg. 922998R)

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

En relació amb l’expedient SOC/pgc/003-2021 del conveni de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament
d'Almussafes i l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes, que va ser aprovat per la Junta de Govern

Local de data 27 de setembre 2021, i que té per objecte desenvolupar activitats civíc-socials amb especial
atenció a una població de persones majors: jubilades i pensionistes de la localitat. A més de desenvolupar
activitats culturals, recreatives, de participació i convivència, que són considerades d’interés públic.
Antecedents de fet:

1. El representant de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Almussafes, va manifestar la voluntat

expressa de prorrogar el conveni, segons registre d’entrada número 6469, de 29 d’octubre de 2021.

2. Consta informe de la Directora de l’Àrea de Benestar Social, de data 8 de febrer de 2022, on

s’indica que segons la clàusula 11 del conveni, aquest té una vigència anual per a l’exercici 2021 i podrà

prorrogar-se per un any més, per acord exprés de les parts que haurà de manifestar-se amb l’antelació d’un

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

Código Seguro de Verificación: LDAA UAM3 VLAE NK49 V3CY

Certificado acuerdo punto 3.1 Junta de Gobierno Local 7/2022, de 28 de marzo - SEFYCU 3151431
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://almussafes.sedipualba.es/

Pág. 1 de 4

Secretaria de la Junta de Govern Local
La Secretaria del Ayuntamiento de Almussafes
Nieves Barrachina Lemos
29/03/2022 11:46

FIRMADO POR

NIF: P4603500B

mes a la finalització de la vigència. Ara bé, la validesa de la pròrroga estarà condicionada a l’existència del
crèdit adequat i suficient en els pressupostos de l’exercici 2022.

3. Es comprova que aquesta entitat es troba al corrent de les seues obligacions amb l’Agència

Tributària, amb la Seguretat Social i l’Hisenda Local.

4. Informe de la Intervenció Municipal n.º 0022, de data 9 de març de 2022, fiscalitzant de
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disconformitat per entendre que el conveni va finalitzar el 31 de desembre de 2021, al no fer-se ús de la
clàusula de pròrroga en el termini establert en el conveni.

5. Informe aclaratori de la Directora de l’Àrea de Benestar Social, de data 10 de març de 2022,

indicant que per part de l’Associació de Jubilats i Pensionistes va haver manifestació expresa sol·licitant la
pròrroga del conveni en temps i forma correctes, no contestant a aquesta l’òrgan gestor per error en
l’interpretació dels terminis establits al conveni.

6. S’emet informe de la Intervenció Municipal n.º 0028, de data 15 de març de 2022, fiscalitzant

de conformitat i manifestant que existix crèdit adequat i suficient per a fer front a la despesa, amb càrrec a
document RC referència 202200004025.
Fonaments de dret:

1. El conveni que té per objecte la concessió d’una subvenció a l’Associació de Jubilats i Pensionistes

d’Almussafes, es realitza 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, que deuen ajustar-se a les directrius de la política
pressupostària orientada als criteris d’estabilitat.

Així mateix, l’objecte del conveni el qual es vol prorrogar, es troba dins de les competències previstes

en l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en quant a la

promoció i recolzament de les associacions locals i el foment de l’associacionisme com a dinamitzador
d’activitats socials, culturals i cívic-festives.

2. La subvenció a concedir en cas de pròrroga, apareix en l’annex adjunt als pressupostos municipals

de l’any 2022, com una subvenció nominativa, en la partida 2311.48200, per un import de 35.000 €,
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per la qual cosa, la seua concessió directa s’ampara en virtut d’allò disposat en l’article 22.2 a) y c) de la
Llei 38/2003, General de Subvencions.

3. El text legal que va a regir tot el procediment per a la concessió de la subvenció és la Llei

38/2003, de 17 de setembre, General de Subvencions, degut a que les ajudes que s’inclouen en el conveni a

subscriure, estan enquadrades dins del concepte de subvenció que es regula en l’article 2 de la Llei 38/2003,
així com també hi haurà que estar a l’establert al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
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el Reglament de la Llei General de Subvencions.

4. Pel que es referix a la forma de pagament, es realitzarà en un sol pagament prèvia justificació de

les activitats subvencionades. No obstant això, l’entitat podrà sol·licitar pagaments a compte, amb un màxim

de dos i en aquest cas es podrà autoritzar el pagament fraccionat de la subvenció, sempre i quan s’aporten les
factures corresponents, tal i com s’estableix a la clàusula quarta del conveni.

5. L’aprovació del present conveni correspon a l’Alcaldia-Presidència, de conformitat amb el que

disposa l’article 21 de la LRBRL, no obstant esta facultat es troba delegada en la Junta de Govern Local en
virtut de la Resolució de l’Alcaldia número 1631/2019, de 3 de juliol.

Per tot açò, la Junta de Govern Local, com a òrgan competent, adopta el següent ACORD:

PRIMER. Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració subscrit amb l'Associació de Jubilats i
Pensionistes d’Almussafes, amb duració des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022, l'objecte del qual
és finançar les despeses següents:
PARTID
A

2311-

482.00

CODI

LINEA

1

PERCEPTOR

FINALITAT

Associació de Jubilats i DESPESES
Pensionistes

QUANTIA
2022

CORRENTS 35.000,00

ACTIVITATS 2022

SEGON. Autoritzar i disposar la despesa corresponent a subvenció nominativa a favor de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes d’Almussafes, amb CIF.: G97645857, per a despeses corrents de l’exercici 2022, per

un import de 35.000 €, en l’aplicació pressupostària 2311.48200, una vegada es presente per part d’esta

associació per registre d’entrada de l’Ajuntament sol·licitud de subvenció mitjançant conveni per a entitats
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culturals, festives i civíc-socials any 2022, en la qual conste el programa d’activitats a realitzar per l’entitat
i la relació detallada de gastos i ingressos previstos per al present any.

TERCER. Reconéixer l’obligació de pagament una vegada prorrogat el conveni i prèvia justificació de les

activitats subvencionades, podent-se autoritzar el pagament fraccionat de la subvenció mitjançant sol·licitud
de l’associació d’un màxim de 2 pagaments a compte aportant les factures corresponents, tal i com establix la
clàusula 4 del conveni.
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QUART. Notificar el present acord a l’entitat amb indicació dels recursos que procedisquen.

QUINT. Comunicar a la Intervenció Municipal als efectes oportuns i publicar en la Base de Dades Nacional
de Subvencions la pròrroga del conveni.

En este punto no se producen intervenciones.»

Y, para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente de orden y con el Visto
Bueno del Sr. alcalde

Almussafes, a la fecha de la firma
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