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1. EXPEDIENT 975/2022. PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2022/8. SUPLEMENTS DE CRÈDIT
L’alcaldessa presenta la proposta d'aprovació de la modificació de crèdits
2022/8, suplements de crèdit, al Ple.
Els serveis que presta aquesta entitat local, les obres que executa i les
activitats que promou i realitza en l'àmbit de les seues competències, en els
específics i determinats que s'expressen a continuació, sense possibilitat de
demorar-los a uns altres exercicis posteriors.

aprovada pel Decret 2022-0286, i per la resta de documentació annexa a
aquest i que figura en l’expedient G384-22, amb un romanent de tresoreria per
a despeses generals o romanent líquid de tresoreria, subconcepte 87000,
d'1.567.677,88 € dels quals, actualment, ja s'han utilitzat prèviament
630.367,18 € per al finançament de modificacions de crèdit anteriors

ACTA PLE

Per tot això, tenint en compte que de la liquidació del pressupost de 2021,

Número: 2022-0009 Fecha: 21/07/2022

termes de la legislació vigent, exigeixen efectuar en l'actualitat els gestos

d'incorporació de romanents de crèdit, 95.000,00 €; via la modificació
pressupostària 2022/5, expedient G547-22, de suplements de crèdit, i
205.407,89 €, via la modificació pressupostària 2022/6 expedient G548-22 de
crèdits extraordinaris) i del qual queden en conseqüència 937.731,07 €, encara
que el límit aconsellable que expressa l'òrgan interventor d’acord amb la base
d'execució núm. 51.3 del pressupost seria fins a 783.838,94 € (50 % del total),
per la qual cosa amb la modificació proposada s'aconseguirien 725.367,18 €
(630.367,18 € previs + 95.000,00 € ara proposats).
En definitiva, pel que fa a les despeses proposades, s'observa que aquestes
despeses disposen d’un crèdit en el qual resulta insuficient el disponible i, com
a conseqüència, es proposa:
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(353.933,82 € via la modificació pressupostària 2022/3, expedient G464-22,
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1. Concedir suplements de crèdit en les aplicacions pressupostàries que es
detallen més endavant, el resum de les quals és el següent:
Suplements de crèdit: 95.000,00 €
Total proposta de modificació de crèdits: 95.000,00 €
2.Finançar aqueixa modificació de la manera següent:
a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, subconcepte 87000, 95.000,00
€, atés el seu desglossament explicatiu següent:
95.000,00 € originats com a conseqüència de la destinació pròpia del romanent
detallen per a aplicacions pressupostàries en aquest expedient, per la qual
cosa aquests 95.000,00 € s'addicionen als 630.367,18 € avantdits ja utilitzats
en expedients anteriors i que suposaran 725.367,18 € acumulats a descomptar
la seua aprovació formal en la liquidació pressupostària de 2021, per la qual
cosa si s’aprova aquest expedient quedaran 842.310,70 € d’aqueix recurs.
b) Amb nous o majors ingressos: 0,00 €
c) Mitjançant anul·lació o baixes de crèdits: 0,00 €
d) Concertació d’una operació de crèdit: 0,00 €

ACTA PLE

de la quantitat d'1.567.677,88 € assenyalda d'aqueix romanent a confirmar via

Número: 2022-0009 Fecha: 21/07/2022

de tresoreria per a despeses generals o romanent líquid de tresoreria que es

Com a conseqüència de tot el que s’ha indicat, i a l'empara del que es disposa
en l'article 97 del RD 2568/86, de 28 de novembre, es formula la proposta
següent al ple municipal per a la seua aprovació:
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2022/8,
SUPLEMENTS DE CRÈDIT, EXPEDIENT G975-22
Vista la memòria anterior i l'informe del Departament d'Intervenció sobre aquest
tema, es proposa, al Ple municipal, per a la seua aprovació del següent:
•

Modificació de crèdits 2022/8, suplements de crèdit, resum per capítols:
Capítol II, despeses corrents: 75.000,00 €.
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Total del finançament de la modificació de crèdits: 95.000,00 €
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Capítol IV, transferències corrents: 10.000,00 €.
Capítol VI, inversions reals: 10.000,00 €.
Total: 95.000,00 €
La necessitat de complementar els capítols anteriors està determinada, en
primer lloc, per l'augment de determinades aplicacions del capítol II vista la
necessitat de complementar la dotació d’aqueixes en haver d’acudir,
previsiblement a serveis o l’actualització d'instal·lacions relacionades amb

consignacions. En segon lloc, per l'augment de determinada aplicació del
capítol IV vist l'increment d'una determinada subvenció nominativa d'una entitat
aplicacions del capítol VI vista la necessitat de suplementar l'aplicació en
qüestió per complementar una actuació parcialment subvencionada.
DESGLOSSAMENT

PER

APLICACIONS

PRESSUPOSTÀRIES

DE

LA

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2022/8, SUPLEMENTS DE CRÈDIT
a) Finançada amb el romanent líquid de tresoreria, romanent de tresoreria per a
despeses generals, despeses que sí serien computables de regla de despesa,
encara que en aquest exercici de 2022, l’aplicació d’aquesta regla està en
suspens; no obstant això, el seu reflex a efectes informatiu (com ens sol·licita el
Ministeri d’Hisenda):
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDIT
ANTERIOR

SUPLEM. DE
CRED.

CRÈDIT
FINAL

1.163.22700, SERVEIS COMPLEMENTARIS
DE NETEJA VIÀRIA
2.1621.25000, MANC. HORTA NORD
BENESTAR COM/APORTACIONS FEM
2.1533.21000, RMC
INFRAESTRUCTURES: CONSERVACIÓ
VIES PÚBLIQUES URBANES
2.920.21200, RMC DEPENDÈNCIES
GENERALS
6.334.48000, SUBVENCIÓ ENTITATS

17.000,00

15.000,00

32.000,00

150.000,00

20.000,00

170.000,00

20.000,00

20.000,00

40.000,00

21.000,00

20.000,00

41.000,00

17.500,00

10.000,00

27.500,00

ACTA PLE

a tramitar en l'expedient corresponent. Finalment, per l'augment de dues
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no contemplats, per la qual cosa sembla necessari disposar d'aqueixes

Número: 2022-0009 Fecha: 21/07/2022

serveis o subministraments o previsions de futurs costos en serveis en principi
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CULTURALS
2.330.63200 RENOVACIÓ
INSTAL·LACIONS CULTURALS
FINANÇAMENT

5.000,00

10.000,00

TOTAL =
I)

95.000,00 €
RLT./RTGG= sí
regla despesa,
encara que a
efectes informatius

15.000,00

95.000,00 €

El Ple de la corporació aprova per unanimitat el següent:
Primer. Aprovació de la modificació de crèdits 2022/8, suplements de crèdit,
amb el detall expressat de les aplicacions pressupostàries assenyalades per un
Segon. Procedir a les publicacions corresponents al tauler d'anuncis i en el
Butlletí Oficial de la Província per a la seua entrada en vigor el més aviat
possible i l'anterior de conformitat amb els articles 177.2 quant al articles del
169 al 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
decret 500/90, del reglament sobre els pressupostos locals en concordança
amb la base d'execució núm. 9 del pressupost municipal.

ACTA PLE

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; de l’article 38.2 del Reial

Número: 2022-0009 Fecha: 21/07/2022

total de 95.000,00 € (noranta-cinc mil euros) i mitjans de finançament indicats.

2. EXPEDIENT 976/2022. PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA

L’alcaldessa presenta la proposta d'aprovació de la modificació de crèdits
2022/9, crèdits extraordinaris al Ple.
Justificativa de la necessitat de modificar crèdits en el pressupost de despeses
de l’exercici vigent, mitjançant la concessió de suplements de crèdit, redactada
d’acord amb l'article 37.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
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MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2022/9. CRÈDITS EXTRAORDINARIS
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Els serveis que presta aquesta entitat local, les obres que executa i les
activitats que promou i realitza en l'àmbit de les seues competències, en els
termes de la legislació vigent, exigeixen efectuar, en l'actualitat, els gestos
específics i determinats que s'expressen a continuació, sense possibilitat de
demorar-los a uns altres exercicis posteriors.
Tot això, tenint en compte que de la liquidació del pressupost de 2021,
aprovada pel Decret 2022-0286, i per la resta de documentació annexa a
romanent de tresoreria per a despeses generals o romanent líquid de
tresoreria, subconcepte 87000, d'1.567.677,88 € dels quals actualment ja s'han
utilitzat, prèviament, 725.367,18 € per al finançament de modificacions de crèdit
G464-22 d'incorporació de romanents de crèdit; 71.025,47 €, via la modificació
pressupostària 2022/5 expedient G547-22 de suplements de crèdit; 205.407,89
€, via la modificació pressupostària 2022/6 expedient G548-22 de crèdits
extraordinaris, i 95.000,00 €, via la modificació pressupostària 2022/8 expedient
G975-22 de suplements de crèdit) conseqüentment queden d'aquest

ACTA PLE

anteriors (353.933,82 € via la modificació pressupostària 2022/3 expedient

Número: 2022-0009 Fecha: 21/07/2022

aquest i que figura en l’expedient corresponent G384-22 ha produït un

de conformitat de la base d'execució núm. 51.3 del pressupost seria fins a
783.838,94 € (50 % del total), per la qual cosa amb la modificació proposada
s'aconseguirien 847.367,18 € (725.367,18 € previs + 122.000,00 € ara
proposats).
En definitiva, pel que fa a les despeses proposades, s'observa que aquestes
despeses no disposen de crèdit i, com a conseqüència, es proposa:
1. Concedir crèdits extraordinaris en les aplicacions pressupostàries que es
detallen més endavant, el resum de les quals és el següent:
Crèdits extraordinaris: 122.000,00 €
Total de la proposada de modificació de crèdits: 122.000,00 €
2. Finançar aqueixa modificació de la manera següent:
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842.310,70 €, encara que el límit aconsellable que expressa l'òrgan interventor
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a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, subconcepte 87000: 122.000,00
€, vist el seu desglossament explicatiu següent:
•

122.000,00 € originats a conseqüència de la destinació pròpia del

romanent de tresoreria per a despeses generals o romanent líquid de
tresoreria que es detallen a nivell d'aplicacions pressupostàries a
continuació, per la qual cosa aquests 122.000,00 € s'addicionen als
725.367,18 € previs anteriorment indicats ja utilitzats en expedients anteriors
i que suposaran 847.367,18 € acumulats a descomptar d’aqueixa quantitat
b) Amb nous o majors ingressos: 0,00 €
c) Mitjançant anul·lació o baixes de crèdits: 0,00 €
d) Concertació d’una operació de crèdit: 0,00 €

Com a conseqüència del que s’ha assenyalat, i a l'empara del que disposa
l’article 97 del RD 2568/86, de 28 de novembre, es formula, al ple municipal,
l’aprovació de la proposta següent:

ACTA PLE

Total del finançament de la modificació de crèdits: 122.000,00 €

Número: 2022-0009 Fecha: 21/07/2022

d'1.567.677,88 €

CRÈDITS EXTRAORDINARIS (EXPEDIENT G976-22)
Vista la memòria anterior, atés l'informe d'intervenció sobre aquest tema, es
proposa, al Ple municipal, l’aprovació del següent:
Modificació de crèdits 2022/6, crèdits extraordinaris, resum per capítols:
Capítol II. Despeses corrents: 16.000,00 €
Capítol VI. Inversions reals: 106.000,00 €
Total: 122.000,00 €
La necessitat de complementar els capítols anteriors està determinada, en
primer lloc, per l'augment de determinades aplicacions del capítol II per la
necessitat de tindre la corresponent i suficient consignació per a portar a les
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APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2022/9,
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actuacions que aquestes suposen, en ser una de les dos actuacions pel que fa
a una possible subvenció a obtindre consignant-se ja la possible part municipal
amb els seus fons propis. En segon lloc i finalment, per l'augment de
determinades aplicacions del capítol VI vista la previsible necessitat de dotació
de la part de fons propis municipals per a actuacions derivades de possibles
subvencions a concedir, si escau, i per a afavorir l'agilitat administrativa pel que
fa a aquestes, així com per una altra actuació inversora de fa un cert temps i

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2022/9, CRÈDITS EXTRAORDINARIS

despeses generals, despeses que sí serien computables de regla de despesa,
encara que en l’exercici de 2022, l’aplicació d’aquesta regla està en suspens;
no obstant això, el seu reflex a efectes informatiu (com ens sol·licita el Ministeri
d’Hisenda) és:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CRÈDIT
ANTERIOR

CRÈDIT EXTRAORD.

CRÈDIT
FINAL

1.323.22700, SERVEIS
COMPLEMENTARIS DE NETEJA
PROFUNDA CEIP+ESCOLETA
2.134.22706, PLANS PROT. CIVIL
D’EMERGÈNCIA I CONTRA
INUNDACIONS
2.151.60900, INDEMNITZACIÓ,
DEMOLICIÓ I URBANITZACIÓ DEL
CARRER NOU 25
2.1532.61906, ACTUACIÓ
EMÈRGENCIA INADECUACIÓ DEL
SISTEMA D’IMPULSIÓ D’AIGUA DE
PLUJA DEL TÚNEL FGV
2.160.61903, OBRES ACTTS. MCIAREACC22-SUST CONDUCCIONS
AIGUA DEL C/ MASSAMAGRELL
2.160.61904, PROJ+CSS+DO ACTS.
MCIA-REAC22-SUST CONDUCCIÓ
DE L’AIGUA DEL C/ MASSAMAGRELL
2.1721.62306, INSTL. PLAQUES
SOLARS D’AUTOCONSUM ESFOT.
ESCOLETA

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

TOTAL=

122.000,00 €

ACTA PLE

a) Finançada amb el romanent líquid de tresoreria, romanent de tresoreria per a
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DESGLOSSAMENT PER A APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE LA

Número: 2022-0009 Fecha: 21/07/2022

amb una certa envergadura.
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FINANÇAMENT

I)

RLT/RTGG =
(sí regla de despesa,
encara que a efectes
informatius)

122.000,00 €

El Ple de la corporació, amb 7 vots a favor de l'Equip de Govern, 2 vots a favor
de Compromís, 3 abstencions del PP i 1 abstenció de Ciudadanos, aprova el
següent:
Primer. Aprovació de la modificació de crèdits 2022/9, crèdits extraordinaris
amb el detall expressat de les aplicacions pressupostàries indicades per un

Segon. Procedir a les publicacions corresponents al tauler d'anuncis i en el
Butlletí Oficial de la Província per a la seua entrada en vigor el més aviat
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i 38.2 del Reial decret 500/90, del reglament sobre els
pressupostos locals en concordança amb la base d'execució núm. 10 del
pressupost municipal.

3. EXPEDIENT 1786/2021. PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
MODIFICACIÓ DE LA BASE D'EXECUCIÓ NÚM. 57 DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL DE 2022: MODIFICACIÓ A L'ALÇA DE 10.000 € DE LA
SUBVENCIÓ MUNICIPAL A PAGAR A l'ENTITAT SOCIETAT UNIÓ MUSICAL
DE MUSEROS AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL I ESPORÀDIC
L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta d'aprovació de la modificació de la
base d'execució núm. 57 del pressupost municipal de 2022: modificació a l'alça
de 10.000 € de la subvenció municipal a pagar a l'entitat Societat Unió Musical
de Museros amb caràcter excepcional i esporàdic.

ACTA PLE

possible i d’acord amb l’article 177.2 i del 169 al 171 del Reial decret legislatiu
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assenyalats.
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total de 122.000,00 € (cent vint-i-dos mil euros) i mitjans de finançament
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APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ BASE D'EXECUCIÓ NÚM. 57 DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI 2022: MODIFICACIÓ A L'ALÇA DE
10.000,00 € DE LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL A PAGAR A L'ENTITAT
SOCIETAT UNIÓ MUSICAL DE MUSEROS AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL
I PUNTUAL (EXPEDIENT G1786-21)
Vista la normativa legal vigent sobre aquest tema, Llei 38/2003, general de
subvencions (LGS), de 17 de novembre, amb la seua corresponent normativa
21 de juliol, per la qual cosa s'aprova el reglament de la llei anterior, d’acord
amb la base pressupostària ara a modificar, i atés l'especial situació exposada
anteriorment per l'entitat i plasmada singularment en el seu escrit de 13 de
aspectes controvertits i que precisament l'entitat en qüestió ha sigut la de major
increment de la quantia subvencionada i a més tinga un marge sensiblement
major que unes altres en tindre també la possibilitat de prestar serveis contra
factura, es procedeix a acceptar en gran part la seua sol·licitud presentada i
incrementar l'actual subvenció anual de 2022 de 15.000 € en 10.000 €, si bé,

ACTA PLE

desembre de 2021 (NRE 1853/2021); no obstant això, aquest pot contindre

Número: 2022-0009 Fecha: 21/07/2022

reglamentària estatal de desenvolupament com és el Reial decret 887/2006, de

l'informe de l'òrgan interventor sobre aquest tema, es proposa l'adopció
d'aquest acord en els termes que següents:
BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2022: MODIFICACIÓ DE LA BASE
57
Primera i única. Es dona una nova redacció a la base d'execució núm. 57 del
pressupost de 2022.
L'actual base d'execució núm. 57 del pressupost de 2022 és la següent:
BASE 57: SUBVENCIONS NOMINATIVES
57.1. Tenint en compte l'article 22 de la LGS, les subvencions nominatives
previstes són les següents:
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amb caràcter excepcional i puntual per tot el que ací s’ha manifestat, vist

AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.museros.org

SUBVENCIONS NOMINATIVES 2022
Aplicació
PR

O
6

Denominació

2022

EC

D) SUBVENCIONS ORGÀNIQUES: Cultura i promoció lingüística
334
48000 Subvencions culturals
Societat Unió Musical de Museros

17.500,00 €
15.000,00 €

...
TOTAL DE SUBVENCIONS NOMINATIVES

63.375,00 €

57.2. En definitiva, els conceptes subvencionats a aquestes entitats o objecte
els que segueixen:
...
D) SUBVENCIONS ORGÀNIQUES 6: CULTURA I PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA

El Ple de la corporació aprova, per unanimitat, la proposta d'aprovació de la
modificació de la base d'execució núm. 57 del pressupost municipal de 2022:
modificació a l'alça de 10.000 € de la subvenció municipal a pagar a l'entitat

ACTA PLE

= 17.500,00 €
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de la subvenció, tot tenint especialment en compte l'article 2.1 de la LGS són

4.

EXPEDIENT

517/2022

PEL

QUE

FA

AL

873/2022.

PROPOSTA

D'APROVACIÓ, SI ESCAU, CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
PARRÒQUIA L'ASSUMPCIÓ DE LA NOSTRA SENYORA I L'AJUNTAMENT
DE MUSEROS PEL QUAL ES CONCEDEIX UNA SUBVENCIÓ DE CAPITAL
PER UN IMPORT DE FINS A 20.000 € PER A ACTUACIONS I ACCESSOS A
L’ERMITA DE SANT ROC
L’alcaldessa presenta, al Ple, la proposta d'aprovació del conveni de
col·laboració entre la parròquia de l'Assumpció de la Nostra Senyora i
l'Ajuntament de Museros pel qual es concedeix una subvenció de capital per un
import de fins a 20.000 € per a actuacions i accessos a l’ermita de Sant Roc.
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Societat Unió Musical de Museros amb caràcter excepcional i esporàdic.

AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.museros.org

Vist que l’ermita de Sant Roc és un bé de rellevància local amb número
d'anotació 46.13.177-002 a l'empara de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Llei
de patrimoni cultural valencià, amb el que implica el fet de tindre una
significació pròpia en l'àmbit local a més que es reconega l'interés públic de
totes les activitats de conservació i promoció del patrimoni cultural valencià i el
seu caràcter de font de riquesa econòmica per a la col·lectivitat, a més que les
administracions públiques de la Comunitat Valenciana hauran de cooperar a
trobar-se inclosa en el catàleg d'edificis protegits en les normes subsidiàries
municipals de planejament.

religiós del nostre municipi i que se sent com a propi per almenys una gran part
dels veïns de Museros. Observat la deterioració dels accessos a aquesta
ermita, com s'ha posat de manifest tècnicament.
En ser voluntat de la corporació subscriure un conveni de col·laboració amb la

ACTA PLE

Tot tenint en compte la necessitat de conservar i protegir el patrimoni cultural i
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aquestes activitats, fins i tot, mitjançant la concessió d'ajudes materials, i de

38/2003, general de subvencions (LGS), de 17 de novembre quant a la base
d'execució 56 del pressupost municipal vigent, una subvenció nominativa per
un import de 20.000,00 €, com a màxim, destinats a atendre específicament
actuacions d'adequació de l'entrada i dels accessos de l'ermita de Sant Roc a
portar a terme per la parròquia de l'Assumpció de la Nostra Senyora en l’any
2022.
Vista la provisió conjunta de l'alcaldia i de la Regidoria d'Urbanisme i
Infraestructures, de 20 d'abril de 2022, en la qual es disposava l'emissió dels
informes corresponents a aquest efecte per subscriure l’esmentat conveni.
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parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora per a formalitzar, vista la Llei

AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.museros.org

Vista la memòria justificativa de la firma del conveni, de 26 de maig de 2022,
redactada per l'alcaldia per a complir amb el que disposa la Llei 40/ 2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article 50.1, segons la
qual serà necessari que s’adjunte, al conveni, una memòria justificativa en la
qual s'analitze la seua necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic, el
caràcter no contractual de l'activitat i el compliment d'aquesta llei.
Atés l'informe de secretaria en el qual es conclou que "vist tot el que s’ha
de col·laboració amb la parròquia de l'Assumpció de la Nostra Senyora per tal
de formalitzar la subvenció nominativa per un import de fins a 20.000,00 €, com
a màxim, destinats a atendre específicament actuacions d'adequació a
parròquia”.
Considerant l'informe del Departament d’Intervenció de 27 de maig de 2022.
Vistos els documents que formen part d'aquest expedient administratiu i els

ACTA PLE

l'entrada i als accessos de l'ermita de Sant Roc, a dur a terme per aqueixa
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indicat, la que subscriu informa favorablement sobre portar a terme un conveni

d'Urbanisme, incorporats a l'expedient núm. 873/22 (relacionat amb aquest
expedient núm. 517/22).
Considerant els articles 55 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.
Atés l'article 6.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014.
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informes tècnics, tant de l'arquitecte tècnic com de l'arquitecte i del coordinador
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CIF P4617900H
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Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
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Considerant els articles del 82 al 84 i el 86 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles
47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector
públic.
Atés els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i la seua normativa de desenvolupament.

bases del règim local.
És per això, per tot el que s’ha exposat anteriorment, que el ple de la
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb la parròquia de l'Assumpció de
la Nostra Senyora per a formalitzar una subvenció nominativa per un import de
fins a 20.000,00 €, com a màxim, destinats a atendre específicament
actuacions d'adequació de l'entrada i dels accessos de l'ermita de Sant Roc a
dur a terme per la parròquia de de l'Assumpció de la Nostra Senyora en l’any

ACTA PLE

corporació acorda per unanimitat:
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D’acord amb l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA PARRÒQUIA DE L'ASSUMPCIÓ
DE LA NOSTRA SENYORA I L'AJUNTAMENT DE MUSEROS
REUNITS
D'una banda, Cristina Civera Balaguer, amb DNI número 73562848Q,
alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament de

Museros, amb CIF número

P4617900H, que està assistida en l'exercici de les seues funcions per la
secretària general de la corporació, Araceli Martín Blasco, amb DNI número
00687740V.
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2022. El text literal d’aquest conveni de col·laboració és el següent:

AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.museros.org

I d'una altra, Francisco Javier Ruiz López, amb DNI número 22005058S, com a
rector de la parròquia de l'Assumpció de la Nostra Senyora, amb CIF número
R4600791J i amb seu al carrer Major, 2 de Museros.
INTERVENEN
L’alcaldessa intervé en nom i representació de l'Ajuntament de Museros, en
tindre facultat per a la firma d’aquest conveni, d’acord amb l'article 21 de la Llei

Nostra Senyora, d'acord amb les disposicions canòniques i normes vigents a

Totes dues parts, en la condició que intervenen, reconeixen tindre
recíprocament competències i capacitat legal suficient per a l'atorgament
d’aquest conveni de col·laboració, i manifesten, lliurement i espontàniament,
regir-se mitjançant el següent:
EXPOSEN
Que totes dues institucions mantenen una estreta col·laboració tàcita des de fa
prou de temps atés la importància i significació d’aquestes per al municipi de
Museros. Així, la parròquia de l'Assumpció de la Nostra Senyora autoritza
l'Ajuntament de Museros a l'ús i a la cessió del saló parroquial per a apilament
de material i per a esdeveniments municipals o reunions o del garatge de la
parròquia per a apilament de material o de l’ermitori de Sant Roc per a actes
culturals. Així, també, l'Ajuntament procedeix a la neteja periòdica de la zona
enjardinada d'aqueixa ermita i assisteix a la conservació i al manteniment
puntual dels espais anteriors.

ACTA PLE

l'Arxidiòcesi.
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Francisco Javier, en nom i representació de la parròquia de l'Assumpció de la
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7/1985, de règim local, vigent.

AJUNTAMENT DE MUSEROS
CIF P4617900H
Plaça del Castell, 1
46136 Museros (València)
Tel. 96 144 16 80 – Fax 96 144 48 30
www.museros.org

I CONVENEN
Formalitzar aquest conveni de col·laboració, d’acord amb les estipulacions
següents:
Primera. Vist que l’ermita de Sant Roc és un bé de rellevància local amb
número d'anotació 46.13.177-002 a l'empara de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de
la Llei de patrimoni cultural valencià, amb el que implica tindre una significació
pròpia en l'àmbit local a més de reconéixer l'interés públic de totes les activitats
font de riquesa econòmica per a la col·lectivitat i que les administracions
públiques de la Comunitat Valenciana hauran de cooperar a aquestes activitats,
fins i tot, mitjançant la concessió d'ajudes materials, a més de trobar-se inclosa
planejament.
Tot tenint en compte també la necessitat de conservar i protegir el patrimoni
cultural i religiós del nostre municipi i que és considerat com a propi, almenys,
per una gran part dels veïns de Museros. Observat la deterioració dels

ACTA PLE

en el catàleg d'edificis protegits en les normes subsidiàries municipals de
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de conservació i promoció del patrimoni cultural valencià i el seu caràcter de

Segona. Vista la Llei 38/2003, general de subvencions (LGS), de 17 de
novembre, quant a la base d'execució 56 del pressupost municipal vigent,
concedir una subvenció nominativa per un import màxim de 20.000,00 €,
destinats a atendre específicament actuacions d'adequació de l'entrada i dels
accessos de l'ermita de Sant Roc a dur a terme per la parròquia de l'Assumpció
de la Nostra Senyora durant l’any 2022, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
1.334.78000 de transferència de capital per a actuacions i accessos a l’ermita
(conveni) del pressupost municipal de 2022 i que es complirà amb data límit de
30 de novembre de 2022, el que disposen en les bases d'execució 56 i 57
d’aqueix pressupost i que bàsicament suposa el següent:
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accessos a aquesta ermita, com s'ha posat de manifest tècnicament.
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El perceptor de qualsevol subvenció haurà de presentar una declaració
responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la
condició de beneficiari prevista en l'article 13 de la LGS, annex II, bases
d'execució.
El perceptor de qualsevol subvenció haurà d'acreditar trobar-se al corrent de
les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

recursos que financen les activitats subvencionades. Aquesta comunicació
haurà d'efectuar-se tan aviat com es conega i amb anterioritat a la justificació
de l'aplicació donada als fons percebuts ja que l'import de les subvencions en
subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat
subvencionada. Annex III, bases d'execució.
És obligació del beneficiari donar l'adequada publicitat del caràcter públic del
programa, de l’activitat, de la inversió o de l’actuació de qualsevol tipus objecte

ACTA PLE

cap cas podrà ser d’aqueixa quantia que, en concurrència amb unes altres
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És obligació del beneficiari comunicar l'obtenció d'altres ajudes, ingressos o

l'exposició al públic dins de l'església i de l’ermita en qüestió d'un document en
el qual s'expose la subvenció obtinguda i la seua destinació, i es procedirà a
acreditar aquesta exposició mitjançant una fotografia o mitjà equivalent.
Justificar la inversió donada a les quantitats rebudes amb factures, que hauran
d'ajustar-se a les prescripcions contingudes en la base 27 del pressupost
municipal 2022, és a dir, d'acord amb la seua normativa fiscal reguladora, com
no podia ser d'una altra manera. A més, en ser la destinació de la subvenció la
realització d'actuacions d'obres o instal·lacions, caldrà un informe o una nota de
conformitat dels serveis tècnics municipals pel que fa a aquestes.
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de la subvenció concedida. Aquesta publicitat consistirà en aquest cas en
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Una

vegada

observada

i

conformada

la

documentació

justificativa

corresponent, la parròquia de l'Assumpció de la Nostra Senyora accepta cedir
com a beneficiària de la subvenció concedida en la seua quantificació final (que
no pot superar en cap cas els 20.000,00 €, ja que de fet, s'observa en
l'expedient municipal que el presumible pressupost definitiu de l'actuació
superarà aqueixos 20.000,00 €, en la data de sotmetre a aprovació plenària
aquest text de conveni, i en aquest cas, la quantia que supere aqueixa xifra no
serà assumida per l'Ajuntament en virtut d’aquest conveni) els seus drets sobre

contractista en qüestió.

Museros, el termini de vigència d'aquest conveni conclourà el 30 de novembre
de 2022, d’acord amb l'article 49.h de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic; no obstant això, en qualsevol moment abans de la
finalització del termini previst, els signants del conveni podran acordar la seua
pròrroga per un període fins a quatre anys.
Es faculta a l'alcaldia per a la firma i l’execució d'aquest, moment en el qual
tindrà plena vigència entre les parts.
Segona. Concedir, vista la Llei 38/2003, general de subvencions (LGS), de 17
de novembre quant a la base d'execució 56 del pressupost municipal vigent,
una subvenció nominativa per un import fins a 20.000,00 € com a màxim amb
destinació a atendre específicament actuacions d'adequació de l'entrada i dels
accessos de l'ermita de Sant Roc a dur a terme per la parròquia de l'Assumpció
de la Nostra Senyora durant l’any 2022, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
1.334.78000 de transferència de capital per a actuacions als accessos de
l’ermita (conveni) del pressupost municipal de 2022 i amb data màxima de 30

ACTA PLE

Tercera. Una vegada siga aprovat i acceptat pel Ple de l'Ajuntament de
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cosa l'Ajuntament de Museros procedirà a la satisfacció directa d’aqueixa al
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la subvenció concedida al futur contractista de l'actuació a realitzar, per la qual
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de novembre de 2022, com disposen les bases d'execució 56 i 57 d’aqueix
pressupost.
Tercera. El termini de vigència d’aquest conveni conclourà el 30 de novembre
de 2022, d’acord amb l'article 49.h) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim
jurídic del sector públic; no obstant això, en qualsevol moment abans de la
finalització del termini previst, els signants del conveni podran acordar la seua
pròrroga per un període fins a quatre anys.
Quart. Notificar l'acord que adopte el Ple a la parròquia de l'Assumpció de la

Museros, amb data al marge
Document firmat electrònicament

ACTA PLE

secretària, estenc i certifique aquesta acta.
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En no haver-hi més temes a tractar, l’alcaldessa alça la sessió, i jo, com a
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Nostra Senyora, per tal de procedir a la firma d’aquest conveni de col·laboració.

