JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 2

14 DE GENER DE 2019

PRESIDENTA:
SRA. Mª D. Sánchez Parra
ASSISTENTS:
SRA. A. Mª Gómez-Pimpollo Orellana
SR. J.M. Bayarri Moreno
SRA. M.ª C. Cortell Albert
JUSTIFICA ABSÈNCIA:
SR. J.J. Manzaneque Gómez

En la Casa Consistorial de Puçol, a catorze
de gener de dos mil dèneu, sent les nou
horas trenta minuts, es reunix en sessió
ordinària, primera convocatòria, la Junta de
Govern Local sota la Presidència de la Sra.
Alcaldessa, Sra. M.ª Dolores Sánchez Parra,
assistint els Srs. Regidors que al marge es
relacionen, junt amb el Sr. Secretari, Sr.
Juan Carlos Martín-Sanz García.

SECRETARI:
SR. J.C. Martín-Sanz García

A continuació, i en virtut de les competències delegades per l'Alcaldia per
resolució núm. 2018/2017, de 12 de juny, es van adoptar els acords següents:
-1APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS: NÚM. 42, DE DATA 27 DE DESEMBRE DE 2018, I NÚM. 1, DE DATA 7
DE GENER DE 2019.
Donat compte dels esborranys de les Actes de la Junta de Govern Local núms.
42 i 1, corresponents a les sessions celebrades els dies 27 de desembre de 2018 i 7
de gener de 2019, respectivament, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
conformen la totalitat de la mateixa, s'acorda la seua aprovació.
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DESPATX EXTRAORDINARI:
Prèvia declaració d'urgència adoptada per unanimitat dels 4 membres
presents dels 5 que conformen la totalitat de la Junta de Govern Local i, per tant, amb el
vot favorable de la majoria prevista en l'article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, es va examinar l'assumpte següent:
-1APORTACIÓ AL JUTGAT DE PAU, EXERCICI 2019, EXP. 37/2019.
Vista la instància presentada per María Vicenta Valenzuela Mundi, en qualitat
de Secretària del Jutjat de Pau de Puçol, amb registre general d'entrada núm.
2018004902, de data 12 de novembre de 2018, en la que sol·licita la transferència a
favor del Jutjat de Pau de Puçol de la quantitat corresponent a l'exercici 2019 per a fer
front als gastos corrents del Jutjat.
Resultant que segons preveu expressament la Llei 38/88, de 28 de desembre,
de Demarcació i Planta Judicial, en el seu articule 51.3, correspon als Ajuntaments el
sosteniment dels Jutjats de Pau i, per tant, la transferència dels comptes líquids
necessaris per a fer front als gastos corrents que es produïxen amb ocasió del seu
funcionament.
Vist que en el Pressupost de gastos de l'exercici 2019 (prorrogat de 2018) amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 120-944-42000 hi ha un crèdit de 5.000 euros
destinats a atendre gastos corrents del Jutjat de Pau de Puçol, es practica RC núm.
220190000006.
Vist que ha sigut aprovada la justificació de la subvenció corresponent a
l'exercici 2018 en temps i forma per import de 5.003,33 euros.
Vista la Proposta formulada pel Regidor Delegat d'Administració General, de
data 7 de gener de 2019, que conté l'intervingut i conforme a la fiscalització limitada de
requisits bàsics del Sr. Interventor, de data 11 de gener de l'actual.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
1r.- Aprovar l'Autorització, Disposició i Reconeixement de l'Obligació per import
de CINC MIL EUROS (5.000 €) a favor del Jutjat de Pau de Puçol, amb CIF S4600022-J .
2n.- Ordenar el pagament amb caràcter d'URGÈNCIA al Jutjat de Pau de
Puçol, CIF S-4600022-J, per import de CINC MIL EUROS (5.000,00 €).
3r.- Esta subvenció es farà efectiva a l'aprovació d'este acord i la data límit per
a presentar la justificació serà el 31 de gener de 2020 i la documentació constarà de:
a.- Una relació detallada de tots els documents presentats.
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b.- Documents originals i fotocòpies de les factures acreditatius dels
pagaments, com a mínim per l'import concedit. Amb el vaig rebre dels proveïdors. La
data de les factures corresponent a l'exercici subvencionat.
La falta de presentació total o parcial de la justificació de l'import concedit,
donarà lloc a l'inici d'expedient de reintegrament del mateix i a la inhabilitació de
l'associació per al cobrament de noves subvencions.
4t.- Traslladar este acord als departaments d'Intervenció i Tresoreria i notificar a
l'entitat subvencionada.
-2PRECS I PREGUNTES
No es van formular.
I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència es va alçar la sessió
sent les nou hores trenta-set minuts que s'estén la present acta que com a Secretari
certifique.
L'ALCALDESSA

EL SECRETARI

Mª Dolores Sánchez Parra

Juan Carlos Martín-Sanz García

