JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 40

17 DE DESEMBRE DE 2018

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 dèsset
de desembre de dos mil díhuit, sent les noue
hores trenta-dos 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 L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 39, DE
DATA 10 DE DESEMBRE DE 2018.
Donat compte de l'esborrany de l'Acta de la Junta de Govern Local núm. 39,
corresponent a la sessió celebrada el dia 10 de desembre de 2018, per unanimitat dels
4 membres presents dels 6 que conformen la totalitat de la mateixa, s'acorda la seua
aprovació.
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FALLES:
-2JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LA FALLA ANTIGA
MURALLA, EXERCICI 2018, EXP. 454/2018.
A la vista de la justificació de la subvenció que presenta la FALLA ANTIGA
MURALLA de Puçol exercici 2018, segons la que:
S'ha presentat per a la justificació factures originals, corresponents als gastos
realitzats en l'exercici, per un import de 3.557,80 €.
Considerant que el pressupost de l'any 2018 contempla una subvenció per
import de 3.270,00 €.
Considerant el que disposa la Base 53 d'execució del Pressupost, segons la
qual la justificació fora del termini establit en la convocatòria anual o, si és el cas, en
els convenis, tindrà les conseqüències següents: si en el 2018 té subvenció pendent
de rebre, s'ajornarà el pagament de la subvenció en 60 dies a què li haguera
correspost.
Vist l'informe del Centre Gestor de data 5/12/2018, així com l'informe del Sr.
Interventor de 10/12/2018, que hi ha en l'expedient.
Vista la Proposta formulada pel Regidor Delegat de Falles, de data 10 de
desembre de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
1r.- Aprovar el compte justificatiu de la subvenció concedida a la Falla Antiga
Muralla de Puçol l'any 2018.
2n.- Aprovar el reconeixement de l'obligació i l'ordenació del pagament per
import de HUIT-CENTS DÈSSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (817,50 €) que
completa la subvenció prevista definitivament en la relació nominativa de Subvencions
del Pressupost 2018.
3r.- Notificar este acord a l'associació subvencionada i al departament
d'Intervenció, als efectes oportuns.
FESTES:
-3JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA SEGONS CONVENI
FESTES AL CENTRE JÚNIORS CAMINAR.
A la vista de la justificació del conveni de festes firmat amb este Ajuntament que
presenta el Centre Júniors Caminar de Puçol exercici 2018, segons la qual:
S'ha presentat per a la justificació una relació de factures corresponent a
gastos realitzats en 2018, per un import de 378,04 euros.

Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2018

Pàgina núm. 3

Considerant que figura en la relació de subvencions nominatives que
s'arrepleguen en el Pressupost de l'any 2018 en l'aplicació pressupostària 531338.48205 “Festes Populars i Festejos: aportació a associacions festives” per un
import de tres mil huit-cents quaranta euros (3.840 €), dels quals es concedixen
segons el conveni firmat la quantitat de TRES-CENTS QUARANTA EUROS al Centre
Júniors Caminar de Puçol.
Vist l'informe del Centre Gestor, de 30/11/2018, i de l'Interventor, de
10/12/2018, que hi ha en l'expedient.
Vista la Proposta formulada pel Regidor Delegat de Festes, de data 30 de
novembre de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
1r.- Aprovar el compte justificatiu de la subvenció concedida segons conveni de
festes al Centre Júniors Caminar de Puçol l'any 2018
2n.- Notificar este acord a l'associació subvencionada, als efectes oportuns.
HISENDA:
-4JUSTIFICACIÓ DE L'APORTACIÓ EFECTUADA AL JUTJAT DE PAU,
EXERCICI 2018, EXP. 128/2018.
A la vista de la justificació de la subvenció que presenta el JUTJAT DE PAU de
Puçol, exercici 2018 segons la qual:
S'han presentat per a la justificació factures originals, corresponents a gastos
realitzats en 2018, per un import de CINC MIL TRES EUROS AMB TRENTA TRES
CÈNTIMS (5.003,33 €)
Considerant que el pressupost de l'any 2018 contempla una subvenció per
import de CINC MIL EUROS (5.000,00 €) i que ha sigut abonada en la seua totalitat
segons acord adoptat en Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2018.
Vist l'informe de l'Interventor, de data 10 de desembre de 2018, que hi ha en
l'expedient.
Vista la Proposta formulada pel Regidor Delegat de Règim Interior, de data 10
de desembre de 2018.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
1r.- Aprovar el compte justificatiu de la subvenció concedida al Jutjat de Pau de
Puçol en l'exercici 2018.
2n.- Notificar este acord al Jutjat de Pau, als efectes pertinents.
ESPORTS:
-5CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A DIVERSES ASSOCIACIONS, EXERCICI
2018:
5.1.- AL CLUB ESPORTIU “COR I MUNTANYA”, EXP. 1874/2018.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada en el registre d'entrada d'este
Ajuntament el 22 de novembre de 2018 pel Club Esportiu “Cor i Muntanya” de Puçol, i
en nom seu i representació Aitor Nieto Lobato, en qualitat de President, per a sufragar
els gastos de funcionament del club durant el 2018.
Associació

CIF

Club Esportiu Cor i Muntanya Puçol G98678717

Domicili Social
Av. Molí de Vent s/n (Poliesportiu)

Considerant el que disposen les Bases núm. 51 i següents de les d'execució
del Pressupost i vist que esta subvenció es relaciona com a nominativa en el
Pressupost Municipal de 2018.
Considerant que el pressupost de l'any 2018 contempla una subvenció per
import de 240 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 540-341-48201 practicada AD
220180000435.
Vist l'informe del Centre Gestor, de data 22 de novembre de 2018, així com
l'informe de fiscalització del Sr. Interventor de data 5 de desembre de 2018, que hi ha
en l'expedient.
Vista la Proposta formulada pel Regidor Delegat d'Esports, de data 5 de
desembre de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
1r.- Aprovar el Reconeixement de l'Obligació per import de DOS-CENTS
QUARANTA EUROS (240 €) per a contribuir als gastos de funcionament de l’esmentat
club per a l'any 2018.
2n.- Aprovar el compte justificatiu que presenta el Club Esportiu “Cor i
Muntanya” de Puçol, ja que l'import de les factures aportades com a justificació del
gasto realitzat (280 €) és superior a l'import concedit.
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3r.- Ordenar el Pagament per l'import total de la subvenció concedida per a
l'exercici 2018 (240 €).
4t.- Notificar este acord a l'associació subvencionada i al departament
d'Intervenció, als efectes oportuns.
5.2.- AL CLUB ESPORTIU “COR I MUNTANYA” (PICAIO CIM TRAIL), EXP.
1875/2018.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada en el registre d'entrada d'este
Ajuntament el 22 de novembre de 2018 pel Club Esportiu “Cor i Muntanya” de Puçol, i
en nom seu i representació Aitor Nieto Lobato, en qualitat de President, per a sufragar
els gastos de la “Picaio Cim Trail 2018”.
Associació

CIF

Domicili Social

Club Esportiu Cor i Muntanya Puçol G98678717 Av. Molí de Vent s/n (Poliesportiu)
Considerant el que disposen les Bases núm. 51 i següents de les d'execució
del Pressupost i vist que esta subvenció es relaciona com a nominativa en el
Pressupost Municipal de 2018.
Considerant que el pressupost de l'any 2018 contempla una subvenció per
import de 1.000 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 540-341-48201 practicada
AD 220180002383.
Vist l'informe del Centre Gestor, de data 22 de novembre de 2018, així com
l'informe de fiscalització del Sr. Interventor de data 5 de desembre de 2018, que hi ha
en l'expedient.
Vista la Proposta formulada pel Regidor Delegat d'Esports, de data 5 de
desembre de 2018.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels 4 membres presents dels 5 que
conformen la totalitat de la mateixa, ACORDA:
1r.- Aprovar el Reconeixement de l'Obligació per import de MIL EUROS (1.000
€) per a contribuir als gastos del “Picaio Cim Trail 2018”.
2n.- Aprovar el compte justificatiu que presenta el Club Esportiu “Cor i
Muntanya” de Puçol, ja que l'import de les factures aportades com a justificació del
gasto realitzat (1.053,73 €) és superior a l'import concedit.
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3r.- Ordenar el Pagament per l'import total de la subvenció concedida per a
l'exercici 2018 (1.000 €).
4t.- Notificar este acord a l'associació subvencionada i al departament
d'Intervenció, als efectes oportuns.
-6PRECS 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 quaranta-cinc 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

