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Acta núm. 20/2017 
 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2017. 
 
HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES 
HORA D’ACABAMENT:  14.35 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
CONVOCATÒRIA: PRIMERA 
 
ASSISTENTS 

Sr. ALCALDE: 
DAVID GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
 

Srs. REGIDORS: 
VICENTE MORERA ROMAGUERA 
SALVADOR LLOPIS IBIZA 
ROSA POUS MARÍ 
ESTER MILLAN SOLDADO 
 

VICENT CANET LLIDÓ 
IMMA IBIZA COTS 
ROSANNA MIÑANA MORELL 
ENRIC ESCRIVÁ COTS 
 

CARLOS MENGUAL MANZANARES 
ANA MARIA MORELL GÓMEZ 
ROSA MARIA SORIA ESCRIVÁ 
 

BLAI PEIRÓ SANCHIS 

YOLANDA PASTOR BOLO 
GABRIEL OLTRA MESTRE 
MIREIA FRANCESCA MORERA ALEMANY 
 

ALEJANDRO SALORT RUBIO 
 

JOSÉ SALAZAR CUADRADO 
 
ABSENTS EXCUSATS: 
SANDRA TOMÁS DOMÉNECH 
HILARIO ROBLES SERRANO 
ALFONSO FORRAT ESTÈVEZ 
 

SRA. SECRETÀRIA ACCIDENTAL: 
SOFIA GREGORI BOSCH 
 

SRA. INTERVENTORA: 
MARTA MILVAQUES CUCART 

 

A la ciutat d’Oliva, sent el dia, hora i al 

lloc indicat a l’encapçalament, es 

reuneixen sota la presidència que 

també consta, els membres de la 

corporació expressats al marge, a 

l’objecte de realitzar la sessió del Ple 

de l’Ajuntament, amb el caràcter i 

convocatòria que també consten; actua 

com a fedatari públic la secretària 

accidental de l’ajuntament. 

 

El Ple es constitueix vàlidament, per 

complir el terç legal dels seus 

membres, i assisteix el president i la 

secretària. 

 

La Presidència declara oberta la sessió, 

que es desenvolupa d’acord amb el 

següent Ordre del Dia:  
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PRIMER.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda ratificar la 
convocatòria de la sessió extraordinària i urgent, i en conseqüència continua el 
desenvolupament de l’ordre del dia.  
 
 
SEGON.- DICTAMEN CI DE FOMENT ECONÒMIC SOBRE CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLIVA (ACCO), PER 
L’EXERCICI 2017. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, de data 5 de 
desembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“1. Delegació de Comerç.- Proposta de conveni entre l'Ajuntament d'Oliva i l'Associació 
de Comerciants d'Oliva (ACCO). Dictamen si s'escau. 
 
La proposta presentada que es sotmet al dictamen de la Comissió es la que tot seguit es 
transcriu: 
 
“PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ, MERCATS I CONSUM 
 
JOSÉ SALAZAR CUADRADO, regidor delegat de Comerç, Mercats i Consum. 
 
Atés que, del montant total de crèdits recollits en el Pressupost de 2017 per a prestar ajudes econòmiques 
al municipi, s'han destinat 14.000 € per afavorir l'associacionisme comercial, asignant-se directament a 
l'Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO) la quantitat de HUIT MIL CINC-CENTS euros (8.500,00 
€) amb càrrec a la partida pressupostària 43110 4891100 Comerç Interior, Referència 22017005718 i 
número d’operació 220170021915. 
 
Atés que el repartiment de les ajudes entre les associacions comercials s'ha fet amb els criteris d'equitat i 
proporcionalitat, tenint en compte el nombre de socis, pressupost i relevancia comercial de les entitats en 
la ciudad. 
 
Vista la instància de l'Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO) de data 6 de novembre de 2017 en la 
que se sol·licita concessió d'una subvenció per tal d'atendre les promocions comercials corresponents. 
 
Vist l'informe del tècnic de comerç de data 7 de novembre de 2017 i de 1 de desembre de 2017, el de 
Secretaria de data 15 de novembre i el d'Intervenció de data 30 de novembre de 2017. 
 
PROPOSTA: 
 
Primer.- Aprovar la concessió d'una subvenció de huit mil cinc-cents euros (8.500,00 €) a l'Associació de 
Comerciants d'Oliva (ACCO). 
 
Segon.- Aprovar el text del conveni entre l'Ajuntament d'Oliva i l'Associació de Comerciants d'Oliva 
(ACCO), mitjançant el qual s'atorgarà la subvenció, i que és del tenor literal següent: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I L'ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS D'OLIVA (ACCO) PER A L'EXERCICI 2017 
 
A la Ciutat d’Oliva, sent les hores del dia de dos mil disset. 
 

REUNITS: 
D'una part, el Sr. JOSE SALAZAR CUADRADO, que actua com a Regidor-Delegat de Comerç, Mercats 
i Consum de l'Ajuntament d'Oliva (València), en virtut de les Delegacions assumides per aquesta 
Delegació mitjantçant Resolució de l’Alcaldia sobre nomenament i atribucions dels Regidors Delegats. 
 
De l'altra part, la Sra. ROSA LLOPIS CLIMENT, amb DNI núm. 73.901.475-Z, que actua en qualitat de 
Presidenta de l'entitat ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D'OLIVA (ACCO), amb CIF núm. G- 
96.084.405, la qual figura inscrita en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions amb el núm. 96. 
 

MANIFESTEN: 
Que l'Excm. Ajuntament d'Oliva té les competències de Comerç, Mercats i Consum. 
Que l'entitat Associació de Comerciants d’Oliva, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, sense ànim 
de lucre, que té com a finalitat exclusiva la promoció del comerç a la ciutat d'Oliva, i inscrita en el 
Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament d'Oliva amb el número 96, i amb el Número 
d'Identificació Fiscal (N.I.F.) G-96084405, amb domicili, al dia de la data, al C/ Botànic Cavanilles núm. 
12 de la ciutat d’Oliva. 
En la seua virtut, ambdues parts atorguen el present Conveni 
 

ANTECEDENTS 
Atesa la necessitat d’estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions en 
l’àmbit del municipi d’Oliva, tendent a definir uns objectius i garantir a les entitats i associacions, en 
igualtat de condicions, l’accés a aquestes prestacions per a serveis i activitats que complementen o 
suplisquen els atribuïts a la competència local. 
Conscient aquesta Administració Local de la importància que constitueixen les subvencions com a 
estímuls positius als administrats perquè col·laboren en el compliment de determinats fins fixats per 
endavant en atenció a l’interés general, així com a mitjà de direcció econòmica que done recolzament 
financer a entitats o associacions, per al foment d’activitats d’utilitat pública, interés social o veïnal o 
consecució d’una finalitat pública, i que aquesta Corporació es troba rigorosament compromesa a donar 
suport i prestar l’ajuda necessària. 
Atenent que l’article 9.3 de la Constitució disposa que correspon als poders públics promoure les 
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i 
efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de 
tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. 
Atés que en l’àmbit local, l’article 25 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, preveu que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seues competències, 
pot promoure qualsevol classe d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribuïsquen a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. En la dita línia, l’article 72 del mateix text legal, 
estableix que les Corporacions Locals afavoriran el desenvolupament de les associacions per a la defensa 
dels interessos generals o sectorials dels veïns. Així mateix es preveu l’atorgament d’ajudes econòmiques 
per a la realització de les seues activitats. 
Tenint en compte el que disposa l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, que regula el règim jurídic general de les subvencions atorgables per les Administracions 
Públiques (BOE núm. 276 de 18 de novembre del 2003): 
"S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Llei, qualsevol disposició dinerària realitzada per qualssevol 
dels subjectes que preveu l’article 3 d’aquesta Llei, a favor de persones públiques o privades, i que 
complisca els requisits següents: 
a) L’Administració General de l’Estat. 
b) Què la subvenció estiga subjecta al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la 
realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja realitzat o per desenvolupar, o la 
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concurrència d’una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions materials i formals que 
s’hagueren establert. 
c) Què el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tinga com a objecte el foment d’una activitat 
d’utilitat pública o interés social o de promoció d’una finalitat pública. 
Tenint en compte que l’article 3 de l'esmentada llei estableix l’àmbit d’aplicació subjectiu, assenyalant 
que s’entén per Administracions públiques: 
a) L’Administració General de l’Estat. 
b) Les entitats que integren l’Administració local. 
c) L’Administració de les comunitats autònomes. 
Tenint en compte que l’article 28.1 de l'esmentada llei estableix que la resolució de concessió (i, si és el 
cas, els convenis a través dels quals es canalitzen aquestes subvencions) establiran les condicions i 
compromisos aplicables, de conformitat amb el que disposa aquesta llei. 
Finalment, assenyalar que la disposició addicional catorzena de la mencionada llei disposa que els 
procediments regulats en aquesta llei s’adaptaran reglamentàriament a les condicions d’organització i 
funcionament de les corporacions locals. 
D'aquesta forma, la competència per a exercir el control financer de les subvencions concedides per les 
corporacions locals i els organismes públics d’elles depenents correspondrà als òrgans o funcionaris que 
tinguen atribuït el control financer de la gestió econòmica de les dites corporacions a què es refereixen els 
articles 194 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
El que estableix el títol III d’aquesta llei sobre l’objecte del control financer, l’obligació de col·laboració 
dels beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o 
justificació, així com les facultats i deures del personal controlador, s’aplicarà al control financer de les 
subvencions de les Administracions locals. 
Els articles 214 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) es refereixen al control financer de la 
gestió econòmica de les Corporacions Locals. 
Així les coses, l'Ajuntament d'Oliva col·labora en el finançament dels actes i activitats objecte de la 
present subvenció nominativa. I és per això que resulta oportú articular les següents estipulacions entre 
les parts per tal d'establir les relacions mútues i la quantia econòmica aportada per l'Ajuntament a favor de 
l'Associació de Comerciants d'Oliva. 
 

ESTIPULACIONS 
PRIMERA. Objecte del conveni 
L'objecte d'aquest acord consisteix en el foment, col·laboració i promoció de l'organització, execució i 
finançament dels actes de l’Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO), segons el Projecte d’Actuació 
per a l’exercici 2017 adjuntat en l’escrit de petició de subscripció de Conveni per a l’any 2017, consistent 
en una campanya d'Animació Comercial que s'inicia en gener i que acabarà en desembre d'enguany. 
 
SEGONA. Vigència 
Es considerarà l'exercici econòmic comprés entre l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2017. 

 
TERCERA. Import de la subvenció i forma d'abonament 
L’Ajuntament es compromet i obliga a lliurar a l’Associació de Comerciants d'Oliva la quantitat total de 
8.500 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 43110 4891100. 
El pagament d'aquesta quantitat, conforme a les estipulacions del present conveni, s'efectuarà, prèvia 
justificació pel beneficiari de la realització de l'activitat per a la qual s'ha concedit la subvenció, 
mitjançant transferència bancària. 
 
QUARTA. Compromisos i obligacions del beneficiari 
1. L'entitat Associació de Comerciants d’Oliva (ACCO) es compromet i obliga a: 
a) Realitzar l'activitat, executar el projecte o complir l'objectiu o adoptar el comportament que fonamente 
la concessió de la subvenció, abans de la finalització del termini de justificació. 
b) A realitzar totes les publicacions de cartelleria, fullets, llibrets de la festa i qualsevol altre element 
escrit, visual i/o sonor en valencià. Tots els actes públics relacionats amb l'entitat també hauran de 
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realitzar-se en valencià. En el supòsit de publicacions que puguen incloure versions en altres llengües, el 
valencià ocuparà una posició de preferència sobre la resta de llengües utilitzades. Pel que fa a internet, 
adreces webs i xarxes socials, s’aplicarà el mateix criteri. 
c) Assumir al seu càrrec l'exclusiva responsabilitat de les activitats per a les quals anara concedida 
subvenció. 
d) Acreditar davant l'Ajuntament la realització de l'activitat i complir els requisits i condicions que hagen 
determinat la condició de l'ajuda. 
e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer, i facilitar les dades que se li 
requerisquen. 
f) Donar compte de les modificacions que puguen sorgir durant la realització del projecte o activitat, 
justificant-les adequadament. Les quals hauran d'obtenir l'autorització de l'òrgan concedent. 
g) Comunicar, el més aviat possible , l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, 
procedents d'altres administracions i entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
h) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de la concessió, que es troben al corrent 
amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, a més d'estar al 
corrent amb les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament d'Oliva. Aquests requisits també hauran de ser 
acreditats en la justificació de la subvenció en el cas que haja finalitzat la vigència dels mateixos. 
i) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els 
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, tals com balanç de 
resultats de l'activitat i la seua organització, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats 
de comprovació. 
j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts. 
k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts, en el supòsit d'incórrer en causa que ho justifique, com 
ara els supòsits contemplats als articles 36, 37 i 42 de la LGS. 
l) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament del programa, activitats, o actuacions de 
qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, amb l'escut municipal o logotip aprovat per l'Ajuntament 
d'Oliva. 
m) Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions de reintegrament de subvencions. Aquest extrem 
s'acreditarà mitjançant declaració responsable del beneficiari, segons l'establit en l'article 25 del Reial 
decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. 
n) Qualsevol altra continguda en aquestes bases o al Reglament d’Atorgament de Subvencions 
Municipals (BOPV 16 de març de 2005). 
L'entitat està obligada a contractar una assegurança de responsabilitat civil, per tal de poder fer front a 
eventuals indemnitzacions per danys a tercers.  
2. La rendició de comptes dels perceptors de subvencions, als que es refereix l’article 34.3 de la Llei 
7/1988, de 5 d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes, s’instrumentarà a través del compliment 
de l’obligació de justificació a l’òrgan concedent de la subvenció. 
3. Les activitats subvencionades hauran d’estar realitzades en l’any de la concessió i justificades abans del 
31 de gener de l’any 2018. 
4. No s’autoritzen canvis en la destinació de les subvencions concedides. 
 
CINQUENA. Termini i forma de justificació 
1. La justificació de la realització de la subvenció es realitzarà abans del dia 31 de gener de l'exercici 
següent al subvencionat. Aquesta acreditació es farà mitjançant la presentació del corresponent Compte 
Justificatiu en el Registre Municipal de l'Ajuntament, incloent la següent documentació: 
a) Model de compte justificatiu. 
b) Memòria final detallada de la realització de la totalitat del projecte o activitats, subscrita pel 
beneficiari, que descriurà els objectius i resultats aconseguits, juntament amb material gràfic i/o 
promocional on quede acreditat que s'ha donat la deguda publicitat al fet que s'ha tractat d'una activitat 
subvencionada per l'Ajuntament d’Oliva. 
c) Relació seqüencial de les despeses realitzades.1 

                                                 
1  Si es tracta de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, s'haurà d'acreditar haver sol·licitat, com a mínim, 3 ofertes a diferents 
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Per a justificar les despeses generals d'obres, béns o serveis, s'aportaran les corresponents factures, que 
incorporaran un nombre correlatiu que li coincidisca amb la relació numerada del punt anterior. 
Les despeses de personal, dietes, etc. es justificaran a través de les nòmines, tributs i quotes de la 
Seguretat Social i, igualment, justificació de la retenció i ingrés en la Delegació de l'Agència Estatal 
Tributària de les quantitats corresponents a l'IRPF i Tributs. 
Les restants despeses subvencionables es justificaran mitjançant factures o altres documents amb valor 
probatori de tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Les factures hauran de reunir els requisits exigits amb caràcter general en el Reial decret 1496/2003, de 
28 de novembre, regulador del deure expedició i lliurament de factures per empresaris professionals, 
considerant-se imprescindible que arreplegue el nom o raó social de l'empresa que factura i el seu NIF O 
CIF, data d'emissió, import i desglossament de cadascun dels objectes o conceptes facturats, així com 
l'Impost sobre Valor Afegit de forma diferenciada quan pertoque, base imposable, tipus d'IVA aplicable i 
import total, així com l'IRPF quan aquest procedisca. I, en tot cas, hauran d'estar datades en l'exercici 
econòmic per al qual s'haja concedit la subvenció. 
En les factures originals de les despeses efectuades s'haurà d'acreditar degudament el pagament de les 
mateixes als proveïdors, efectuant una diligència en la qual es farà constar segons el pagament s'haja 
efectuat en metàl·lic, mitjançant taló o transferència, els següents extrems: 
1. Pagament en metàl·lic: nom, dades fiscals i domicili de la persona física o jurídica que es 
responsabilitza d'haver rebut el pagament de la quantitat, amb la limitació legal que determina l'article 7 
de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre. 
2. Taló: nombre de sèrie i entitat bancària, i data del mateix. 
3. Transferència bancària: nombre, entitat bancària i data de la mateixa, o bé fotocopia compulsada del 
resguard. 
Deuran presentar-se originals i fotocòpies de tota la documentació, que seran degudament acarades en la 
Regidoria de festes. 
d) Declaració responsable sobre el finançament de les actuacions, que incorporarà en full annexe les 
factures i documents equivalents presentats com a justificació, en cas d'haver rebut per al mateix concepte 
una altra subvenció. S'indicarà per a cada cas el nombre, data d'expedició, proveïdor i import. 
e) La resta d'annexos degudament emplenats. 
2. L’aprovació i pagament, si és el cas, correspondrà a l’Alcaldia. Podent-se minorar l’import de la 
subvenció d'acord, i de forma proporcional, a l'import realment justificat de la mateixa. 
 
SISENA. Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa 
de l'activitat que es proposa subvencionar i es realitzen l'any de concessió de la subvenció, pagades amb 
antelació a la finalització del període de justificació. 
Més concretament es consideren despeses subvencionables les despeses corrents i de personal dutes a 
terme per l'entitat, necessàries per a la realització de les activitats indicades en el projecte presentat. Entre 
aquestes es poden contemplar: 
- nòmines del personal de la pròpia entitat, imputables a la realització del projecte, 
- serveis exteriors i despeses de funcionament,  
- lloguer d'immobles,  
- subministraments necessaris per a l'execució i difusió 
- Material fungible d'oficina. 
Queden expressament excloses d'aquesta convocatòria les despeses produïdes amb motiu de procediments 
judicials, els impostos (excepte els que corresponguen al pagament de factures que ocasione l'activitat 
subvencionada), despeses d'hostaleria, de representació o similars que puguen considerar-se innecessàries 
per a la consecució dels objectius. 
Del total concedit a cada entitat, podrà subvencionar-se fins a un màxim del 50% per a despeses de 
nòmines de personal; el mateix límit s'estableix per a despeses de funcionament, entenent per tals: 
lloguers, electricitat, aigua, telèfon, neteja seu... 

                                                                                                                                               
proveïdors, prèviament a la contractació, sempre i quan l'import de la despesa subvencionable supere la 
quantia de 12.000€. 
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Les entitats sol·licitants presentaran projectes executats o a executar durant l'exercici 2017, sense esperar 
al fet que la concessió de subvencions es produïsca, i sense que açò prejutge la decisió que finalment 
s'adopte. 
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions que poguera percebre l'entitat sol·licitant per 
al projecte que es presenta a la convocatòria. No obstant açò, en cap cas la subvenció a concedir serà 
d'import tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes procedent d'entitats 
publiques o privades, supere el cost total de l'acció. 
Aquesta subvenció serà compatible amb altres que poguera percebre l'entitat sol·licitant per al projecte 
que es presenta en la convocatòria. No obstant açò, en cap cas la subvenció a concedir serà d'import tal 
que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes procedents d'entitats públiques o 
privades, supere el cost total de l'acció. 
Serà incompatible la sol·licitud d'aquesta subvenció amb una altra sol·licitud per al mateix projecte en 
qualsevol altra convocatòria de l'Ajuntament d’Oliva. 
 
SETENA. Modificació de la resolució de concessió 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, 
l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o ens públics o 
privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, d’acord 
amb els articles 16.2, 17.3 i 19.4 de la Llei 38/2003. 
 
HUITENA. Actuacions en cas d'incompliment de les obligacions del beneficiari 
1. En el cas d’incompliment de les obligacions i determinacions contingudes en el present Conveni, i, en 
especial, d’algun dels requisits exigits pel que fa a la seua quantia, justificació, finalitat o no inversió, 
caldrà ajustar-se al que disposa l’art. 37 de la llei 38/2003. 
2. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interés de demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acorde la procedència 
del reintegrament, en els casos següents: 
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho hagueren 
impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció del 
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció. 
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els terme establerts en les 
normes reguladores de la subvenció. 
d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió contingudes en l’apartat 4 de l’article 18 
de la Llei 38/2003. 
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes 
en els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, així com l’incompliment de les obligacions comptables, 
registrals o de conservació de documents quan d’això es derive la impossibilitat de verificar l’ocupació 
donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats 
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
procedents de qualssevol Administració o ens públics o privats, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals. 
f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, així com dels 
compromisos per aquestos assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afecten o ens 
referisquen al mode en què s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. Així mateix, totes aquelles 
diferents de les anteriors, quan d’això es derive la impossibilitat de verificar l’ocupació donada als fons 
percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la 
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol Administració o ens públics o privats, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 
g) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una 
decisió de la qual es derive una necessitat de reintegrament. 
h) En els altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció. 
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3. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic, resultant d’aplicació el 
que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei 
d’Hisendes Locals i en el Reial Decret 1648/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Recaptació. 
 
NOVENA. Legislació aplicable 
Per al no previst en el present Conveni resultaran d'aplicació supletòria el Reglament d’Atorgament de 
Subvencions Municipals (BOPV de 16 de març de 2005); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general 
de subvencions; la legislació en matèria de Règim Local que resulte d'aplicació: les Bases d'Execució del 
Pressupost en vigor (Base 25); la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, així com totes les altres normes de caràcter general o procedimental que 
resulten d'aplicació. 
 
ALTRES ASPECTES. Naturalesa, jurisdicció i fiscalització 
Per a qualsevol tipus de discrepància en quant a l'execució, complimento i/o interpretació del present 
Conveni, el qual té naturalesa administrativa, les parts se sotmetran als Tribunals de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa competents, a tenor d'allò disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 
 
I en prova de la seua conformitat amb tot allò indicat al present document, signen el mateix, per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. 
 

EL REGIDOR-DELEGAT DE COMERÇ  LA PRESIDENTA DE L'ENTITAT ” 
 
Tercer.- Sotmetre la proposta a la Comissió informativa de Foment Econòmic i seguidament elevar esta 
proposta al Plenari de l'Ajuntament per a la seua aprovació als efectes adients. 
 
Quart.- Que es procedisca seguidament a la signatura del corresponent conveni. 
 
Oliva, 1 de desembre de 2017” 
 
La Comissió informativa de Foment Econòmic, previ estudi i deliberació i, amb els vots 
favorables de José Salazar Cuadrado (Gent d'Oliva - 1 vot ponderat), Imma Ibiza Cots 
(Compromís per Oliva - 5 vots ponderats), Vicente Morera Romaguera (Partit Popular - 6 vots 
ponderats), i Mireia Francesca Morera Alemany (Projecte Ciutadans d'Oliva - 4 vots ponderats) 
i l'abstenció d'Ana Maria Morell Gómez (Partit Socialista Obrer Espanyol) - 4 vots ponderats, 
dictamina favorablement la proposta i formula les següents PROPOSTES D'ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la concessió d'una subvenció de huit mil cinc-cents euros (8.500,00 €) a 
l'Associació de Comerciants d'Oliva (ACCO). 
 
Segona.- Aprovar el text del conveni entre l'Ajuntament d'Oliva i l'Associació de Comerciants 
d'Oliva (ACCO), en els termes en que ha estat transcrit anteriorment 
 
Tercera.- Que es procedisca seguidament a la signatura del corresponent conveni.” 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el 
dictamen transcrit anteriorment. 
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TERCER.- DICTAMEN CI DE FOMENT ECONÒMIC SOBRE CONCESSIÓ 
DE SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL D’OLIVA, 
PER L’EXERCICI 2017. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Foment Econòmic, de data 5 de 
desembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“2. Delegació de Comerç.- Proposta de conveni entre l'Ajuntament d'Oliva i 
l'Associació del Mercat Municipal d'Oliva. Dictamen si s'escau. 
 
La proposta presentada que es sotmet al dictamen de la Comissió es la que tot seguit es 
transcriu: 
 

“PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE COMERÇ, MERCATS I CONSUM 
 

JOSÉ SALAZAR CUADRADO, regidor delegat de Comerç, Mercats i Consum. 
 
Atés que, del montant total de crèdits recollits en el Pressupost de 2017 per a prestar ajudes econòmiques 
al municipi, s'han destinat 14.000 € per afavorir l'associacionisme comercial, asignant-se directament a 
l'Associació del Mercat Municipal d'Oliva la quantitat de MIL CINC-CENTS euros (1.500,00 €) amb 
càrrec a la partida pressupostària 43110 4891200 Comerç Interior, Referència 22017005719 i número 
d’operació 220170021916. 
 
Atés que el repartiment de les ajudes entre les associacions comercials s'ha fet amb els criteris d'equitat i 
proporcionalitat, tenint en compte el nombre de socis, pressupost i relevancia comercial de les entitats en 
la ciudad. 
 
Vista la instància de l'Associació del Mercat Municipal d'Oliva) de data 2 de novembre de 2017 en la que 
se sol·licita concessió d'una subvenció per tal d'atendre les promocions comercials corresponents. 
 
Vist l'informe del tècnic de comerç de data 7 de novembre de 2017 i de 1 de desembre de 2017, el de 
Secretaria de data 15 de novembre i el d'Intervenció de data 30 de novembre de 2017. 
 

PROPOSTA: 
Primer.- Aprovar la concessió d'una subvenció de sis-cents seixanta-nou euros amb cinquanta-un cèntims 
(669,51 €) a l'Associació del Mercat Municipal d'Oliva. 
 
Segon.- Aprovar el text del conveni entre l'Ajuntament d'Oliva i l'Associació del Mercat Municipal 
d'Oliva, mitjançant el qual s'atorgarà la subvenció, i que és del tenor literal següent: 
 
"CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLIVA I I'ASSOCIACIÓ DEL 
MERCAT MUNICIPAL D'OLIVA PER A L'EXERCICI 2017 
 
A la Ciutat d’Oliva, sent les hores del dia de dos mil disset. 
 

REUNITS: 
D'una part, el Sr. JOSE SALAZAR CUADRADO, que actua com a Regidor-Delegat de Comerç, Mercats 
i Consum de l'Ajuntament d'Oliva (València), en virtut de les Delegacions assumides per aquesta 
Delegació mitjantçant Resolució de l’Alcaldia sobre nomenament i atribucions dels Regidors Delegats. 
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De l'altra part, la Sra. MARGARITA CRIADO BRAVO, amb DNI núm. 52.474.874-Y que actua en 
qualitat de Presidenta de l'entitat ASSOCIACIÓ DEL MERCAT MUNICIPAL D'OLIVA, amb CIF núm. 
G-96179130, la qual figura inscrita en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions amb el núm. 64. 
 

MANIFESTEN: 
Que l'Excm. Ajuntament d'Oliva té les competències de Comerç, Mercats i Consum. 
Que l'entitat Associació del Mercat Municipal d’Oliva, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, sense 
ànim de lucre, que té com a finalitat exclusiva la promoció del comerç al Mercat Municipal d'Oliva, i 
inscrita en el Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament d'Oliva amb el número 64, i amb el 
Número d'Identificació Fiscal (N.I.F.) G-96179130, amb domicili, al dia de la data, al C/ Ronda del 
Rebollet nº 9-5ºC de la ciutat d’Oliva. 
 
En la seua virtut, ambdues parts atorguen el present Conveni 
 

ANTECEDENTS 
Atesa la necessitat d’estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions en 
l’àmbit del municipi d’Oliva, tendent a definir uns objectius i garantir a les entitats i associacions, en 
igualtat de condicions, l’accés a aquestes prestacions per a serveis i activitats que complementen o 
suplisquen els atribuïts a la competència local. 
Conscient aquesta Administració Local de la importància que constitueixen les subvencions com a 
estímuls positius als administrats perquè col·laboren en el compliment de determinats fins fixats per 
endavant en atenció a l’interés general, així com a mitjà de direcció econòmica que done recolzament 
financer a entitats o associacions, per al foment d’activitats d’utilitat pública, interés social o veïnal o 
consecució d’una finalitat pública, i que aquesta Corporació es troba rigorosament compromesa a donar 
suport i prestar l’ajuda necessària. 
Atenent que l’article 9.3 de la Constitució disposa que correspon als poders públics promoure les 
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguen reals i 
efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de 
tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social. 
Atés que en l’àmbit local, l’article 25 la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, preveu que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seues competències, 
pot promoure qualsevol classe d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribuïsquen a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. En la dita línia, l’article 72 del mateix text legal, 
estableix que les Corporacions Locals afavoriran el desenvolupament de les associacions per a la defensa 
dels interessos generals o sectorials dels veïns. Així mateix es preveu l’atorgament d’ajudes econòmiques 
per a la realització de les seues activitats. 
Tenint en compte el que disposa l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, que regula el règim jurídic general de les subvencions atorgables per les Administracions 
Públiques (BOE núm. 276 de 18 de novembre del 2003): 
"S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Llei, qualsevol disposició dinerària realitzada per qualssevol 
dels subjectes que preveu l’article 3 d’aquesta Llei, a favor de persones públiques o privades, i que 
complisca els requisits següents: 
a) L’Administració General de l’Estat. 
b) Què la subvenció estiga subjecta al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la 
realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja realitzat o per desenvolupar, o la 
concurrència d’una situació, havent el beneficiari de complir les obligacions materials i formals que 
s’hagueren establert. 
c) Què el projecte, l’acció, conducta o situació finançada tinga com a objecte el foment d’una activitat 
d’utilitat pública o interés social o de promoció d’una finalitat pública. 
Tenint en compte que l’article 3 de l'esmentada llei estableix l’àmbit d’aplicació subjectiu, assenyalant 
que s’entén per Administracions públiques: 
a) L’Administració General de l’Estat. 
b) Les entitats que integren l’Administració local. 
c) L’Administració de les comunitats autònomes. 
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Tenint en compte que l’article 28.1 de l'esmentada llei estableix que la resolució de concessió (i, si és el 
cas, els convenis a través dels quals es canalitzen aquestes subvencions) establiran les condicions i 
compromisos aplicables, de conformitat amb el que disposa aquesta llei. 
Finalment, assenyalar que la disposició addicional catorzena de la mencionada llei disposa que els 
procediments regulats en aquesta llei s’adaptaran reglamentàriament a les condicions d’organització i 
funcionament de les corporacions locals. 
D'aquesta forma, la competència per a exercir el control financer de les subvencions concedides per les 
corporacions locals i els organismes públics d’elles depenents correspondrà als òrgans o funcionaris que 
tinguen atribuït el control financer de la gestió econòmica de les dites corporacions a què es refereixen els 
articles 194 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 
El que estableix el títol III d’aquesta llei sobre l’objecte del control financer, l’obligació de col·laboració 
dels beneficiaris, les entitats col·laboradores i els tercers relacionats amb l’objecte de la subvenció o 
justificació, així com les facultats i deures del personal controlador, s’aplicarà al control financer de les 
subvencions de les Administracions locals. 
Els articles 214 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) es refereixen al control financer de la 
gestió econòmica de les Corporacions Locals. 
Així les coses, l'Ajuntament d'Oliva col·labora en el finançament dels actes i activitats objecte de la 
present subvenció nominativa. I és per això que resulta oportú articular les següents estipulacions entre 
les parts per tal d'establir les relacions mútues i la quantia econòmica aportada per l'Ajuntament a favor de 
l'Associació del Mercat d'Oliva. 
 

ESTIPULACIONS 
PRIMERA. Objecte del conveni 
L'objecte d'aquest acord consisteix en el foment, col·laboració i promoció de l'organització, execució i 
finançament dels actes de l’Associació del Mercat Municipal d'Oliva, segons el Projecte d’Actuació per a 
l’exercici 2017 adjuntat en l’escrit de petició de subscripció de Conveni per a l’any 2017, consistent en 
una campanya d'Animació Comercial que s'inicia en gener i que acabarà en desembre d'enguany. 
 
SEGONA. Vigència 
Es considerarà l'exercici econòmic comprés entre l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2017. 
 
TERCERA. Import de la subvenció i forma d'abonament 
L’Ajuntament es compromet i obliga a lliurar a l’Associació del Mercat Municipal d'Oliva la quantitat 
total de 669,51 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 43110 4891200. 
El pagament d'aquesta quantitat, conforme a les estipulacions del present conveni, s'efectuarà, prèvia 
justificació pel beneficiari de la realització de l'activitat per a la qual s'ha concedit la subvenció, 
mitjançant transferència bancària. 
 
QUARTA. Compromisos i obligacions del beneficiari 
1. L'entitat Associació del Mercat Municipal d'Oliva es compromet i obliga a: 
a) Realitzar l'activitat, executar el projecte o complir l'objectiu o adoptar el comportament que fonamente 
la concessió de la subvenció, abans de la finalització del termini de justificació. 
b) A realitzar totes les publicacions de cartelleria, fullets, llibrets de la festa i qualsevol altre element 
escrit, visual i/o sonor en valencià. Tots els actes públics relacionats amb l'entitat també hauran de 
realitzar-se en valencià. En el supòsit de publicacions que puguen incloure versions en altres llengües, el 
valencià ocuparà una posició de preferència sobre la resta de llengües utilitzades. Pel que fa a internet, 
adreces webs i xarxes socials, s’aplicarà el mateix criteri. 
c) Assumir al seu càrrec l'exclusiva responsabilitat de les activitats per a les quals anara concedida 
subvenció. 
d) Acreditar davant l'Ajuntament la realització de l'activitat i complir els requisits i condicions que hagen 
determinat la condició de l'ajuda. 
e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer, i facilitar les dades que se li 
requerisquen. 
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f) Donar compte de les modificacions que puguen sorgir durant la realització del projecte o activitat, 
justificant-les adequadament. Les quals hauran d'obtenir l'autorització de l'òrgan concedent. 
g) Comunicar, el més aviat possible , l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, 
procedents d'altres administracions i entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. 
h) Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de la concessió, que es troben al corrent 
amb el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la Seguretat Social, a més d'estar al 
corrent amb les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament d'Oliva. Aquests requisits també hauran de ser 
acreditats en la justificació de la subvenció en el cas que haja finalitzat la vigència dels mateixos. 
i) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els 
termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, tals com balanç de 
resultats de l'activitat i la seua organització, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats 
de comprovació. 
j) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts. 
k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts, en el supòsit d'incórrer en causa que ho justifique, com 
ara els supòsits contemplats als articles 36, 37 i 42 de la LGS. 
l) Donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament del programa, activitats, o actuacions de 
qualsevol tipus que siguen objecte de subvenció, amb l'escut municipal o logotip aprovat per l'Ajuntament 
d'Oliva. 
m) Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions de reintegrament de subvencions. Aquest extrem 
s'acreditarà mitjançant declaració responsable del beneficiari, segons l'establit en l'article 25 del Reial 
decret 887/2003, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. 
n) Qualsevol altra continguda en aquestes bases o al Reglament d’Atorgament de Subvencions 
Municipals (BOPV 16 de març de 2005). 
L'entitat està obligada a contractar una assegurança de responsabilitat civil, per tal de poder fer front a 
eventuals indemnitzacions per danys a tercers.  
2. La rendició de comptes dels perceptors de subvencions, als que es refereix l’article 34.3 de la Llei 
7/1988, de 5 d’abril, de funcionament del Tribunal de Comptes, s’instrumentarà a través del compliment 
de l’obligació de justificació a l’òrgan concedent de la subvenció. 
3. Les activitats subvencionades hauran d’estar realitzades en l’any de la concessió i justificades abans del 
31 de gener de l’any 2018. 
4. No s’autoritzen canvis en la destinació de les subvencions concedides. 
 
CINQUENA. Termini i forma de justificació 
1. La justificació de la realització de la subvenció es realitzarà abans del dia 31 de gener de l'exercici 
següent al subvencionat. Aquesta acreditació es farà mitjançant la presentació del corresponent Compte 
Justificatiu en el Registre Municipal de l'Ajuntament, incloent la següent documentació: 
a) Model de compte justificatiu. 
b) Memòria final detallada de la realització de la totalitat del projecte o activitats, subscrita pel 
beneficiari, que descriurà els objectius i resultats aconseguits, juntament amb material gràfic i/o 
promocional on quede acreditat que s'ha donat la deguda publicitat al fet que s'ha tractat d'una activitat 
subvencionada per l'Ajuntament d’Oliva. 
c) Relació seqüencial de les despeses realitzades.2 
Per a justificar les despeses generals d'obres, béns o serveis, s'aportaran les corresponents factures, que 
incorporaran un nombre correlatiu que li coincidisca amb la relació numerada del punt anterior. 
Les despeses de personal, dietes, etc. es justificaran a través de les nòmines, tributs i quotes de la 
Seguretat Social i, igualment, justificació de la retenció i ingrés en la Delegació de l'Agència Estatal 
Tributària de les quantitats corresponents a l'IRPF i Tributs. 
Les restants despeses subvencionables es justificaran mitjançant factures o altres documents amb valor 
probatori de tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 

                                                 
2  Si es tracta de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per empreses de 
consultoria o assistència tècnica, s'haurà d'acreditar haver sol·licitat, com a mínim, 3 ofertes a diferents 
proveïdors, prèviament a la contractació, sempre i quan l'import de la despesa subvencionable supere la 
quantia de 12.000€. 
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Les factures hauran de reunir els requisits exigits amb caràcter general en el Reial decret 1496/2003, de 
28 de novembre, regulador del deure expedició i lliurament de factures per empresaris professionals, 
considerant-se imprescindible que arreplegue el nom o raó social de l'empresa que factura i el seu NIF O 
CIF, data d'emissió, import i desglossament de cadascun dels objectes o conceptes facturats, així com 
l'Impost sobre Valor Afegit de forma diferenciada quan pertoque, base imposable, tipus d'IVA aplicable i 
import total, així com l'IRPF quan aquest procedisca. I, en tot cas, hauran d'estar datades en l'exercici 
econòmic per al qual s'haja concedit la subvenció. 
En les factures originals de les despeses efectuades s'haurà d'acreditar degudament el pagament de les 
mateixes als proveïdors, efectuant una diligència en la qual es farà constar segons el pagament s'haja 
efectuat en metàl·lic, mitjançant taló o transferència, els següents extrems: 
1. Pagament en metàl·lic: nom, dades fiscals i domicili de la persona física o jurídica que es 
responsabilitza d'haver rebut el pagament de la quantitat, amb la limitació legal que determina l'article 7 
de la Llei 7/2012, de 29 d'octubre. 
2. Taló: nombre de sèrie i entitat bancària, i data del mateix. 
3. Transferència bancària: nombre, entitat bancària i data de la mateixa, o bé fotocopia compulsada del 
resguard. 
Deuran presentar-se originals i fotocòpies de tota la documentació, que seran degudament acarades en la 
Regidoria de festes. 
d) Declaració responsable sobre el finançament de les actuacions, que incorporarà en full annexe les 
factures i documents equivalents presentats com a justificació, en cas d'haver rebut per al mateix concepte 
una altra subvenció. S'indicarà per a cada cas el nombre, data d'expedició, proveïdor i import. 
e) La resta d'annexos degudament emplenats. 
2. L’aprovació i pagament, si és el cas, correspondrà a l’Alcaldia. Podent-se minorar l’import de la 
subvenció d'acord, i de forma proporcional, a l'import realment justificat de la mateixa. 
 
SISENA. Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa 
de l'activitat que es proposa subvencionar i es realitzen l'any de concessió de la subvenció, pagades amb 
antelació a la finalització del període de justificació. 
Més concretament es consideren despeses subvencionables les despeses corrents i de personal dutes a 
terme per l'entitat, necessàries per a la realització de les activitats indicades en el projecte presentat. Entre 
aquestes es poden contemplar: 
- nòmines del personal de la pròpia entitat, imputables a la realització del projecte, 
- serveis exteriors i despeses de funcionament,  
- lloguer d'immobles,  
- subministraments necessaris per a l'execució i difusió 
- Material fungible d'oficina. 
Queden expressament excloses d'aquesta convocatòria les despeses produïdes amb motiu de procediments 
judicials, els impostos (excepte els que corresponguen al pagament de factures que ocasione l'activitat 
subvencionada), despeses d'hostaleria, de representació o similars que puguen considerar-se innecessàries 
per a la consecució dels objectius. 
Del total concedit a cada entitat, podrà subvencionar-se fins a un màxim del 50% per a despeses de 
nòmines de personal; el mateix límit s'estableix per a despeses de funcionament, entenent per tals: 
lloguers, electricitat, aigua, telèfon, neteja seu... 
Les entitats sol·licitants presentaran projectes executats o a executar durant l'exercici 2017, sense esperar 
al fet que la concessió de subvencions es produïsca, i sense que açò prejutge la decisió que finalment 
s'adopte. 
Aquesta subvenció serà compatible amb altres subvencions que poguera percebre l'entitat sol·licitant per 
al projecte que es presenta a la convocatòria. No obstant açò, en cap cas la subvenció a concedir serà 
d'import tal que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes procedent d'entitats 
publiques o privades, supere el cost total de l'acció. 
Aquesta subvenció serà compatible amb altres que poguera percebre l'entitat sol·licitant per al projecte 
que es presenta en la convocatòria. No obstant açò, en cap cas la subvenció a concedir serà d'import tal 
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que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajudes procedents d'entitats públiques o 
privades, supere el cost total de l'acció. 
Serà incompatible la sol·licitud d'aquesta subvenció amb una altra sol·licitud per al mateix projecte en 
qualsevol altra convocatòria de l'Ajuntament d’Oliva. 
 
SETENA. Modificació de la resolució de concessió 
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot cas, 
l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres Administracions o ens públics o 
privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió, d’acord 
amb els articles 16.2, 17.3 i 19.4 de la Llei 38/2003. 
 
HUITENA. Actuacions en cas d'incompliment de les obligacions del beneficiari 
1. En el cas d’incompliment de les obligacions i determinacions contingudes en el present Conveni, i, en 
especial, d’algun dels requisits exigits pel que fa a la seua quantia, justificació, finalitat o no inversió, 
caldrà ajustar-se al que disposa l’art. 37 de la llei 38/2003. 
2. Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interés de demora 
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s’acorde la procedència 
del reintegrament, en els casos següents: 
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho hagueren 
impedit. 
b) Incompliment total o parcial de l’objectiu, de l’activitat, del projecte o la no adopció del 
comportament que fonamenten la concessió de la subvenció. 
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els terme establerts en les 
normes reguladores de la subvenció. 
d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió contingudes en l’apartat 4 de l’article 18 
de la Llei 38/2003. 
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes 
en els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, així com l’incompliment de les obligacions comptables, 
registrals o de conservació de documents quan d’això es derive la impossibilitat de verificar l’ocupació 
donada als fons percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats 
subvencionades, o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 
procedents de qualssevol Administració o ens públics o privats, de la Unió Europea o d’organismes 
internacionals. 
f) Incompliment de les obligacions imposades per l’Administració als beneficiaris, així com dels 
compromisos per aquestos assumits, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que afecten o ens 
referisquen al mode en què s’han d’aconseguir els objectius, realitzar l’activitat, executar el projecte o 
adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. Així mateix, totes aquelles 
diferents de les anteriors, quan d’això es derive la impossibilitat de verificar l’ocupació donada als fons 
percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats subvencionades, o la 
concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de 
qualsevol Administració o ens públics o privats, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. 
g) L’adopció, en virtut del que estableixen els articles 87 a 89 del Tractat de la Unió Europea, d’una 
decisió de la qual es derive una necessitat de reintegrament. 
h) En els altres supòsits previstos en la normativa reguladora de la subvenció. 
3. Les quantitats a reintegrar tindran la consideració d’ingressos de dret públic, resultant d’aplicació el 
que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei 
d’Hisendes Locals i en el Reial Decret 1648/1990, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de Recaptació. 
 
NOVENA. Legislació aplicable 
Per al no previst en el present Conveni resultaran d'aplicació supletòria el Reglament d’Atorgament de 
Subvencions Municipals (BOPV de 16 de març de 2005); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general 
de subvencions; la legislació en matèria de Règim Local que resulte d'aplicació: les Bases d'Execució del 
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Pressupost en vigor (Base 25); la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques, així com totes les altres normes de caràcter general o procedimental que 
resulten d'aplicació. 
 
ALTRES ASPECTES. Naturalesa, jurisdicció i fiscalització 
Per a qualsevol tipus de discrepància en quant a l'execució, complimento i/o interpretació del present 
Conveni, el qual té naturalesa administrativa, les parts se sotmetran als Tribunals de la Jurisdicció 
Contenciós-Administrativa competents, a tenor d'allò disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 
 
I en prova de la seua conformitat amb tot allò indicat al present document, signen el mateix, per duplicat 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. 
 

EL REGIDOR-DELEGAT DE COMERÇ LA PRESIDENTA DE L'ENTITAT" 
 
Tercer.- Sotmetre la proposta a la Comissió informativa de Foment Econòmic i seguidament elevar esta 
proposta al Plenari de l'Ajuntament per a la seua aprovació als efectes adients. 
 
Quart.- Que es procedisca seguidament a la signatura del corresponent conveni. 
 
Oliva, 1 de desembre de 2017 ” 
 
La Comissió informativa de Foment Econòmic, previ estudi i deliberació i, amb els vots 
favorables de José Salazar Cuadrado (Gent d'Oliva - 1 vot ponderat), Imma Ibiza Cots 
(Compromís per Oliva - 5 vots ponderats), Vicente Morera Romaguera (Partit Popular - 6 vots 
ponderats), i Mireia Francesca Morera Alemany (Projecte Ciutadans d'Oliva - 4 vots ponderats) 
i l'abstenció d'Ana Maria Morell Gómez (Partit Socialista Obrer Espanyol) - 4 vots ponderats, 
dictamina favorablement la proposta i formula les següents PROPOSTES D'ACORD: 
 
Primera.- Aprovar la concessió d'una subvenció de sis-cents seixanta-nou euros amb cinquanta-
un cèntims (669,51 €) a l'Associació del Mercat Municipal d'Oliva. 
 
Segona.- Aprovar el text del conveni entre l'Ajuntament d'Oliva i l'Associació del Mercat 
Municipal d'Oliva, mitjançant el qual s'atorgarà la subvenció, en els termes en que ha estat 
transcrit anteriorment . 
 
Tercera.- Que es procedisca seguidament a la signatura del corresponent conveni.” 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el 
dictamen transcrit anteriorment. 
 
 
QUART.- DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS SOBRE 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ ARTÍSTICO-MUSICAL 
D’OLIVA. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 7 
de desembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
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“APROVACIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'ASSOCIACIÓ ARTÍSTICO-
MUSICAL D'OLIVA 
 
VISTA la proposta del Sr. ENRIC ESCRIVÀ COTS, com a Regidor Delegat de Cultura, sobre 
atorgament de subvenció nominativa a l'Associació Artístico-Musical d'Oliva, la qual és com 
segueix:  
 
El Senyor Enric Escrivà Cots en la seua qualitat de Regidor Delegat de Cultura, a l’empara del que 
disposa l’article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament 
d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, proposa a Comissió Informativa de 
Serveis Socioculturals que dictamine favorablement la següent proposta: 
 
Acord sobre Aprovació de Subvenció Nominativa a l’Associació Artístico Musical d’Oliva. 
 
ANTECEDENTS. 
- En el Pressupost municipal corresponent a l’any 2017, entre altres, s’estableix la possibilitat de que 
l’Ajuntament concedesca subvencions a Entitats o Associacions de Particulars, les activitats de les quals 
complementen aspectes de l’activitat municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
- En la base 25 de les bases d’execució del pressupost Municipal per a l’exercici de 2017,.- 
Subvencions, premis i dotació econòmica a grups polítics, s’estableix que l’Ajuntament podrà concedir 
subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les quals complementen aspectes de 
l’activitat municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
- La mateixa Base 25é d’Execució del Pressupost esmentada, al seu apartat 3r. estableix una sèrie de 
subvencions de caràcter nominatiu amb les quanties que suposa cadascuna d’elles, entre les quals es troba 
la següent Associació/Entitat: 
 
33400 48940000. Cultura. Transf. Assoc. Artístico Musical d’Oliva CIF-G 96550264....22.000 euros.  
 
És per tot açò que, el Sr. Enric Escrivà Cots, en la seua qualitat de Regidor delegat de Cultura, proposa a 
la Comissió Municipal Informativa de Serveis Socioculturals que eleve al ple de l’Ajuntament, la 
proposta que seguidament s’indica: 
 
Primer.- Que s’atorgue, en concepte de Subvenció Nominativa a l’Entitat Cultural que es descriu a 
continuació, l’import de la subvenció següent: 
 
- Associació Cultural Artístico Musical d’Oliva......................22.000 euros. 
 
Segon.- Aquestes subvencions hauran d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjantçant els corresponents 
Convenis de Col·laboració amb cadascuna d’aquestes Entitats. 
 
Oliva, 22 d’octubre de 2017. El Regidor Delegat de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva. 
 
VIST l'informe al respecte del Sr. JOSEP ANTONI SANTACREU, Tècnic de Cultura, el qual 
és com segueix: 
 
Josep Antoni Santacreu i Grimalt, com a tècnic de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, en relació a 
l’assumpte epigrafiat, d’ordre de l’Alcaldia, emet el següent INFORME: 
 
Primer.- En el Pressupost municipal corresponent a l’any 2017, entre altres, s’estableix la següent 
subvenció nominativa:  
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33400 48940000 P. Cultura. Transf. Associació Artístico Musical d’Oliva.......22.000 euros. 
 
Segon.- L’atorgament d’aquestes subvencions haurà d’acomplir els requisits següents.  
a) L’aprovació de les subvencions i el conveni que les regula, pel ple de la corporació municipal. 
b) L’existència de crèdit adequat o suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic que es 
deriven de la concessió de les subvencions i que a tals efectes s’han realitzat les retencions de crèdit 
corresponents. 
c) Allò previst en la base 25 de les bases d’execució del pressupost Municipal per l’exercici de 2017.- 
Subvencions, premis i dotació econòmica a grups polítics, on s’estableix que l’Ajuntament podrà concedir 
subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les quals complementen aspectes de 
l’activitat municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns.  
A l’objecte de garantir els principis d’objectivitat, concurrència, publicitat i transparència de l’actuació 
municipal, s’hauran d’observar les següents normes: 
- Les Associacions hauran d’estar prèviament inscrites en el Registre Municipal d’Associacions veïnals 
previst en l’article 236 del ROF. 
- La Sol·licitud de subvenció anirà acompanyada d’un projecte de les activitats a desenvolupar durant 
l’any 2017 i el seu pressupost i serà subscrita pels seus representants legítims. 
- Els sol·licitants hauran d’acreditar mitjançant certificació expedida per la tresoreria municipal que es 
troben al corrent de les seues obligacions amb l’ajuntament. 
- Els sol·licitants hauran d’acreditar estar al corrent en les obligacions tributaries i de la Seguretat 
Social. 
- Els perceptors de subvencions econòmiques hauran de justificar la quantitat atorgada abans del 31 de 
gener de 2018. 
En data 13/10/2017 i número de registre 2017/15.801 l’Associació Artístico Musical d’Oliva amb CIF G-
96550264, va presentar la corresponent instància sol·licitant la subvenció nominativa corresponent a l’any 
2017.  
 
Tercer.- Una vegada analitzada i revisada tota la documentació presentada per l’Associació Artístico 
Musical d’Oliva i condicionat als preceptius informes de fiscalització de la intervenció municipal i 
l’informe Jurídic, s’informa: 
- Que aquesta s’ajusta a la requerida en les bases d’execució del pressupost municipal de 2017.  
- Que hi ha crèdit disponible en el pressupost municipal de 2017 i s’ha realitzat la corresponent Retenció 
de Crèdit per un import de 22.000 euros, en la partida de Cultura.- Transferència. Associació Artístico 
Musical d’Oliva. Programa.-33400. Econòmica.- 4894000. Referència. 22017003762 i número 
d’operació.- 220170013905 
- Que les activitats objecte de Subvenció són les pròpies d’una entitat musical i complementen les 
activitats municipals en matèria de difusió i foment de la música a la ciutat d’Oliva.   
- Que la sol·licitud de Subvenció presentada per l’Associació Artístico Musical d’Oliva aporta tota la 
documentació sol·licitada per l’Ajuntament d’Oliva i que és la següent; 
Certificat d’Acta o acord de nomenament del President. 
Pressupost total de Despeses i ingressos per a 2017. 
Declaració del President sobre les subvencions o ajudes sol·licitades i/o concedides per administracions 
públiques o privades per a la realització d’activitats. 
Declaració responsable que l’entitat no incorre en cap de les causes indicades a l’article 13 de la Llei 
28/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 
Certificació de no tindre cap deute amb la Seguretat Social, l’Agència Estatal Tributària i l’Ajuntament 
d’Oliva. 
Projecte de les activitats per a les quals es sol·licita la subvenció. 
 
És per tot açò que s’informa Favorablement, al efectes de la seva tramitació, la sol·licitud de subvenció 
de l’Associació Artístico Musical d’Oliva, previ informe de la Secretaria General i fiscalització per la 
intervenció municipal, i posterior emissió de dictamen de la Comissió informativa de Serveis 
Socioculturals i remissió, si s’escau, al ple de la corporació, que és segons allò previst a la base 25 de les 
bases d’execució del pressupost municipal de 2017, l’òrgan competent per tal d’aprovar el corresponent 
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conveni i concedir la subvenció establerta en el pressupost municipal de 2017. Tanmateix, que és subjecte 
a les entitats perceptores de subvencions al compliment de la pertinent justificació en els termes 
assenyalats en la Base 25 de les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici de 2017, en el 
corresponent conveni regulador i en allò previst en la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
Subvencions, on es regula el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les Administracions 
Públiques. 
 
Tot això és el que té a bé informar als efectes oportuns. 
 
Oliva, 23 d’octubre de 2017. 
 
VIST l'informe de la Sra. SOFIA GREGORI BOSCH, Cap del Departament Jurídic i 
Administratiu de Secretaria, el qual és com segueix:  
 
SECRETARIA 
ASSUMPTE: Subvenció nominativa a l'Associació Artístico Musical d'Oliva i Conveni regulador 2017. 
 
INFORME 
Vista la petició de subvenció efectuada per l'Associació Artístico Musical d'Oliva, el funcionari que 
subscriu emet el següent INFORME 
 
1. ANTECEDENTS 
1r) En data 13 d'octubre de 2017, per D. Ferran Escrivà Casanova, com a President de l'Associació 
Artístico Musical d'Oliva, presenta sol·licitud de Subvenció mitjançant escrit núm. 2017/15801. 
2n) La Base 25 de les d'Execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2017, estableix la possibilitat 
que l'Ajuntament concedisca subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les 
quals complementen aspectes de l'activitat municipal, o defensen interessos generals o sectorials dels 
veïns, havent-se d'observar les següents normes: 
a) Les Associacions hauran d'estar prèviament inscrites en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals 
previst en l'article 236 del ROF. Excepcionalment es podrà atorgar subvenció a associacions d'àmbit 
superior al Municipi, encara que no estiguen inscrites en aquest Registre. 
b) La sol·licitud anirà acompanyada d'una Memòria de les activitats a desenvolupar durant l'any i el seu 
pressupost i subscrita pels seus representants legítims. 
c) El sol·licitant haurà d'acreditar mitjançant certificació expedida per la Tresorera Municipal que es 
troben al corrent de les seues obligacions amb l'Ajuntament. 
d) Els perceptors de subvencions hauran de justificar, abans del 31 de gener de l'any posterior a aquell 
en què es concedisquen, l'aplicació dels fons percebuts. 
3r) Aquesta mateixa Base 25, al seu apartat 3r, estableix una sèrie de subvencions de caràcter nominatiu 
amb les quantitats que suposa cadascuna d'elles, dins de les quals es troba l'Associació Artístico Musical 
d'Oliva, corresponent la seua concessió al Ple de la Corporació, juntament amb l'aprovació del conveni 
regulador. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
1r.- En tractar-se d'una subvenció, resulta aplicable la següent legislació: 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. (LGS). 
- RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. 
(RLGS). 
- Les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2017. 
- Reglament Municipal Regulador de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament d'Oliva, aprovat pel 
Ple de l'Ajuntament el 29 de novembre de 2001, modificat el 20 de gener de 2005. 
2n.- Assenyala l'article 8.1 de la Llei General de Subvencions, que: “1. Els òrgans de les Administracions 
públiques o qualssevol ens que proposen l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de 
concretar en un pla estratègic de subvencions, els objectius i efectes que es pretenen amb la seua 
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aplicació, el termini necessari per a la seua concessió, els costos previsibles i les seues fonts de 
finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.” 
Aquest Pla Estratègic s’haurà d'ajustar en el seu contingut a l'establert en l'article 12 del Reglament 
General de Subvencions. 
A més, l'article 9.2 de la Llei General de Subvencions indica que: “2. Amb caràcter previ a l'atorgament 
de les subvencions, s’hauran d'aprovar les normes que establixen les bases reguladores de concessió en 
els termes establerts en aquesta llei.” 
Aquestes bases reguladores, en el cas de les corporacions locals, s’hauran d'aprovar en el marc de les 
bases d'execució del pressupost, a través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant una 
ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions, amb el contingut mínim que 
s'assenyala a l'apartat 3 de l'article 17 de la LGS. 
3r) Per la seua banda, l'article 22.2 de la LGS preveu la possibilitat d'atorgar de forma directa les següents 
subvencions: 
a) Les previstes nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de 
les Entitats Locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d'aquestes 
subvencions. 
En idèntics termes es pronuncia l'article 55.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions. 
Tal com s'ha indicat anteriorment, la Base 25 d'Execució del Pressupost per a 2017, contempla, entre unes 
altres, aquesta assignació directa i per la següent quantia: 
 

APLICACIÓ IMPORT 
33800 48940000 P. Cultura.- Transf. Assoc. Artístico Musical d'Oliva 22.000 

 
4t) Pel que es refereix al conveni regulador, l'article 28 de la LGS els configura com l'instrument habitual 
per canalitzar les subvencions previstes nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat, o en els de 
les corporacions locals, sense perjudici del que referent a això establisca la seua normativa reguladora, i a 
través d'ells s'establiran les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que es disposa en 
aquesta llei. 
Per la seua banda l'article 65.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions afegeix que “La 
resolució o, si escau, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 
a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d'acord amb l'assignació 
pressupostària. 
b) Crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, si escau, 
per a cada beneficiari si foren varis. 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea 
o d'organismes internacionals. 
d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i 
abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si escau, hauran d'aportar els beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per la qual es va 
concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.” 
5é) En el corresponent expedient queda incorporada la següent documentació: 
- Sol·licitud de petició de subvenció acompanyada de: 
- Certificat de fundació i membres de l'Entitat 
- Pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici 
- Declaració responsable d'haver sol·licitat i obtingut subvenció d'altres Administracions Públiques 
- Declaració responsable de no estar culpable en cap circumstància que li impedisca obtindre la condició 
de beneficiària d'una subvenció, segons els termes contemplats en l'article 13 de la Llei General de 
Subvencions 
- Certificat d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
- Projecte d'activitats. 
- Còpia del Decret de l'Alcaldia núm. 388/17, de 27 de febrer, pel qual es resol aprovar la justificació i 
donar per justificada la subvenció atorgada per a l'any 2016. 
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- Retenció de Crèdit per import equivalent al previst a les Bases d'Execució del Pressupost per a l'any 
2017, com a subvenció a atorgar per concessió directa o nominativa. 
- Text del Conveni de Col·laboració. 
- Informe emès pel Tècnic Municipal de Cultura, de 23 d'octubre de 2017, respecte de la sol·licitud 
presentada. 
6é) No consta en canvi el Certificat expedit per la Tresorera Municipal que la corresponent associació no 
té deute pendent amb aquest Ajuntament, per la qual cosa amb caràcter previ a la seua concessió s’haurà 
d'incorporar a l'expedient. 
Ni consta tampoc proposta de concessió de Subvenció pel Regidor Delegat. 
 
CONCLUSIONS 
1r- L'Ajuntament d'Oliva no disposa de Pla estratègic aprovat per a l'any 2017, incomplint-se així aquest 
requisit essencial i previ a la concessió de la subvencions. 
2n.- L'Ajuntament d'Oliva tampoc ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de les subvencions 
que es recullen en el present Decret, si bé contempla una regulació genèrica a la Base 25 de les 
d'Execució del Pressupost per a l'any 2017 i en el Reglament Municipal regulador de la concessió de 
subvencions, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 29 de novembre de 2001, modificat el 20 de gener de 
2005, que hem d'entendre vigent únicament en allò que no contradiga l'establert en la Llei General de 
Subvencions 
3r.- Revisat l'expedient, es considera que la documentació aportada, excepte l'indicat a l'apartat 6é) dels 
Fonaments de Dret, i el text del Conveni s'ajusten als requisits exigits en la normativa d'aplicació 
A la vista de l'exposat, i atès que s'incomplixen els requisits previs per a l'atorgament de subvencions per 
part d'aquest ajuntament s'informa desfavorablement la proposta presentada. 
 
És el meu informe que emet en descàrrec de la meua funció. 
Oliva, 8 de novembre de 2017. La Secretària Acctal. Sofia Gregori Bosch. 
 
VIST finalment l'Informe de Fiscalització de la Sra. MARTA MILVAQUES CUCART, 
Interventora Municipal, el qual és com segueix: 
 

 INFORME DE FISCALITZACIÓ  

 
Assumpte: Subvenció nominativa Associació Artístico Musical d'Oliva. 
En compliment de l'establert en l'article 214.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Base 39 d'execució del 
pressupost 2017, que establix la fiscalització prèvia limitada s'emet el següent: 
INFORME 
 
PRIMER.- Que s'ha examinat l'expedient de referència. 
 
SEGON.- Es comproven els següents extrems: 
 
_X_ L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és adequat i suficient a la naturalesa de la 
despesa o obligació que es proposa contreure (RCs núm. 220170013905).  
 
X La despesa es proposa a l'òrgan competent 
 

 Alcaldia 
 Regidor Delegat de l'Àrea 
 Junta de Govern 

X Ple 
 
_ X_ S'incorpora informe FAVORABLE del Cap del Departament responsable de la despesa en relació a 
la concurrència de les circumstàncies de l'art. 22.2.c de la LGS i en el qual s'acredita que el beneficiari ha 
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presentat documentació que acredita que es troba al corrent de les seues obligacions amb l'Ajuntament, 
amb l'AEAT i amb la Seguretat Social i que no té pendent de justificar o reintegrar cap subvenció anterior 
atorgada per l'Ajuntament, havent transcorregut el termini per fer-ho. 
_ _ S'incorpora informe jurídic FAVORABLE en relació a la proposta i en relació al Conveni o resolució 
que es proposa adoptar, amb referència expressa al fet que est recull els extrems assenyalats en l'art. 65.3 
del Reglament de la LGS. 
 
OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
Així mateix, per aquesta Intervenció s'han realitzat la comprovació d'altres extrems addicionals, 
realitzant-se les següents OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
-Primer.- Es comprova que l'expedient incorpora text del conveni que es proposa subscriure. La clàusula 
Novena del Conveni fa referència a la Llei 30/92 pel que haurà d'adequar-se a la normativa actual. 
-Segon.- El pressupost que presenta l'entitat es presenta equilibrat per import de 190.000€ sent totes les 
despeses previstes obligatoris a la vista de l'objecte del conveni establert en la seua clàusula primera, si bé 
cal advertir que l'import de les activitats previstes i la diversitat d'ingressos obliga a un adequat seguiment 
tant de les activitats com de la justificació a fi de garantir el compliment del que es disposa en l'art. 19.3 
de la Llei general de subvencions segons el qual “ L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal 
quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el 
cost de l'activitat subvencionada”. 
-Tercer.- La vigència del conveni és de l'un de Gener a 31 de Desembre de 2017, per la qual cosa es 
considera que la tramitació d'aquest expedient s’hauria d'haver realitzat amb anterioritat. 
Quart.- Les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Oliva preveuen una subvenció nominativa 
a l'Associació Artístico Musical d'Oliva amb CIF G96550264, per import de 22.000 € 
Cinquè.-. L'expedient incorpora Informe jurídic de data 7 de novembre en el qual s'informa 
desfavorablement la proposta presentada pel Regidor Delegat de data 23 d'Octubre per incomplir requisits 
previst a l'atorgament de subvencions, fonamentalment la inexistència de Pla estratègic, si bé cal 
assenyalar que el Ple de la Corporació del passat 30 de novembre va aprovar el Pla estratègic per als 
exercicis 2017-2019, quedant pendent la publicació d'aquest Pla en el BOP. Així mateix s'ha incorporat 
certificat d'estar al corrent amb l'Ajuntament d'Oliva. 
Oliva, quatre de Desembre de 2017. La Interventora. Marta Milvaques Cucart 
 
Es sotmet a votació la proposta. Segons el sistema vigent de vot ponderat, voten a favor els 
representants del Grup Compromís per Oliva (5 vots), del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva (4 
vots), del Grup Esquerra Unida-Acord Ciutadà (1 vot), i del Grup Partit Gent d'Oliva (1 vot).  
 
S’abstenen els representants del Grup Partit Popular (6 vots) i del Grup Socialista (4 vots). 
 
La Comissió, per 11 vots a favor i 10 abstencions, DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva 
al Plenari de la Corporació la següent PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER- Atorgar a l'Associació Cultural Artístico-Musical d'Oliva, en concepte de subvenció 
nominativa, la quantitat total de vint-i-dos mil euros (22.000 €). 
 
SEGON.- Aquesta subvenció s'haurà de formalitzar mitjançant el corresponent Conveni de 
Col·laboració entre l'Ajuntament d'Oliva i l'Associació Artístico-Musical d'Oliva. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el 
dictamen transcrit anteriorment. 
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CINQUÈ.- DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS SOBRE 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA FEDERACIÓ DE MOROS I CRISTIANS 
D’OLIVA. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 7 
de desembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“APROVACIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA FEDERACIÓ DE MOROS I 
CRISTIANS D'OLIVA 
 
VISTA la proposta del Sr. JOSÉ SALAZAR CUADRADO, com a Regidor Delegat de Festes, 
sobre atorgament de subvenció nominativa a la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, la qual 
és com segueix:  
 
El Senyor José Salazar Cuadrado en la seua qualitat de Regidor Delegat de Festes, Comerç, Mercat i 
Consum, a l’empara del que disposa l’article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprovà el Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, proposa a 
Comissió Informativa de Serveis Socioculturals que dictamine favorablement la següent proposta: 
 
Acord sobre Aprovació de Subvencions Nominatives a la Federació de Moros i Cristians d'Oliva i a 
la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d'Oliva 
 

ANTECEDENTS. 
- En el Pressupost municipal corresponent a l’any 2017, entre altres, s’estableix la possibilitat de que 
l’Ajuntament concedesca subvencions a Entitats o Associacions de Particulars, les activitats de les quals 
complementen aspectes de l’activitat municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns. 
-En la base 25 de les bases d’execució del pressupost Municipal per a l’exercici de 2017,.- Subvencions, 
premis i dotació econòmica a grups polítics, s’estableix que l’Ajuntament podrà concedir subvencions a 
Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les quals complementen aspectes de l’activitat 
municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns. 
-La mateixa Base 25é d’Execució del Pressupost esmentada, al seu apartat 3r. estableix una sèrie de 
subvencions de caràcter nominatiu amb les quanties que suposa cadascuna d’elles, entre les quals es troba 
la següent Associació/Entitat: 
 
33800 48930000. Festes Populars. Transf. Junta Central de Germandats de la Setmana Santa 
d'Oliva ...... 8.500 euros. 
33800 48910000 Festes Populars. Transf. Federació de Moros i Cristians ... 38.000 euros.  
 
És per tot açò que, el Sr. José Salazar Cuadrado, en la seua qualitat de Regidor delegat de Festes , proposa 
a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Socioculturals que eleve al ple de l’Ajuntament, la 
proposta que seguidament s’indica: 
 
Primer.- Que s’atorgue, en concepte de Subvenció Nominativa a es Entitats festeres que es descriuen a 
continuació, l’import de les subvencions següents: 
 
- Associació J. Central de Germandats de la Setmana Santa d'Oliva ... 8.500 euros. 
- Associació Federació de Moros i Cristians d'Oliva .... 38.000 euros. 
 
Segon.- Aquestes subvencions hauran d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjantçant els corresponents 
Convenis de Col·laboració amb cadascuna d’aquestes Entitats. 
 
Oliva, 23 d’octubre de 2017. El Regidor Delegat de Festes de l’Ajuntament d’Oliva. 
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VIST l'informe al respecte del Sr. JOSEP ANTONI SANTACREU, Tècnic de Cultura, 
el qual és com segueix: 
 
Informe atorgament de subvenció nominativa a l’Associació Federació de Moros i Cristians 
d’Oliva. 
 
Josep Antoni Santacreu i Grimalt, com a tècnic de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, en relació a 
l’assumpte epigrafiat, d’ordre de l’Alcaldia, emet el següent INFORME: 
 
Primer.- En el Pressupost municipal corresponent a l’any 2017, en el que entre altres, s’estableix la 
següent subvenció nominativa:  
 
33800 489100 Festes Populars. Transf. Federació de Moros i Cristians d’Oliva.......38.000 euros. 
 
Segon.- L’atorgament d’aquestes subvencions haurà d’acomplir els requisits següents.  
 
a) L’aprovació de les subvencions i el conveni que les regula, pel ple de la corporació municipal. 
b) L’existència de crèdit adequat o suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic que es 

deriven de la concessió de les subvencions i que a tals efectes s’han realitzat les retencions de crèdit 
corresponents. 

c) Allò previst en la base 25 de les bases d’execució del pressupost Municipal per l’exercici de 2017.- 
Subvencions, premis i dotació econòmica a grups polítics, on s’estableix que l’Ajuntament podrà 
concedir subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les quals complementen 
aspectes de l’activitat municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns.  

A l’objecte de garantir els principis d’objectivitat, concurrència, publicitat i transparència de l’actuació 
municipal, s’hauran d’observar les següents normes: 
- Les Associacions hauran d’estar prèviament inscrites en el Registre Municipal d’Associacions veïnals 
previst en l’article 236 del ROF. 
- La Sol·licitud de subvenció anirà acompanyada d’un projecte de les activitats a desenvolupar durant 
l’any 2017 i el seu pressupost i serà subscrita pels seus representants legítims. 
- Els sol·licitants hauran d’acreditar mitjançant certificació expedida per la tresoreria municipal que es 
troben al corrent de les seues obligacions amb l’ajuntament. 
- Els sol·licitants hauran d’acreditar estar al corrent en les obligacions tributaries i de la Seguretat Social. 
- Els perceptors de subvencions econòmiques hauran de justificar la quantitat atorgada abans del 31 de 
gener de 2018. 
En data 26/09/2017 i número de registre 14.864 l’Associació Federació de Moros i Cristians d’Oliva amb 
CIF G-98569395, va presentar la corresponent instància sol·licitant la subvenció i signatura del conveni 
per a l’esmentada anualitat. 
 
Tercer.- Una vegada analitzada i revisada tota la documentació presentada per l’Associació Federació de 
Moros i Cristians d’Oliva i condicionat als preceptius informes de fiscalització de la intervenció 
municipal i l’informe Jurídic, s’informa: 
- Que aquesta s’ajusta a la requerida en les bases d’execució del pressupost municipal de 2017.  
- Que hi ha crèdit disponible en el pressupost municipal de 2017 i s’ha realitzat la corresponent Retenció 
de Crèdit per un import de 38.000 euros, en la partida de Festes Populars.- Transferència a la Federació de 
Moros i Cristians d’Oliva. Programa.-33800. Econòmica.- 4891000. Referència. 22017004824 i número 
d’operació.- 220170018562 
- Que les activitats objecte de Subvenció són les pròpies de les Festes de Moros i Cristians i 
complementen les activitats municipals en matèria de festes, folklore, tradicions populars, foment de la 
cultura valenciana.....i són conjuntament amb les festes de Falles i de la Setmana Santa d’Oliva una de les 
fites importants en el calendari de festes locals de la ciutat d’Oliva així com un element important de 
l’oferta turística de la ciutat. 
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- Que la sol·licitud de Subvenció presentada per la Federació de Moros i Cristians d’Oliva aporta tota la 
documentació sol·licitada per l’Ajuntament d’Oliva i que és la següent; 
Certificat d’Acta o acord de nomenament del President. 
Pressupost total de Despeses i ingressos per a 2017. 
Declaració del President sobre les subvencions o ajudes sol·licitades i/o concedides per administracions 
públiques o privades per a la realització d’activitats. 
Declaració responsable que l’entitat no incorre en cap de les causes indicades a l’article 13 de la Llei 
28/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 
Certificació de no tindre cap deute amb la Seguretat Social, l’Agència Estatal Tributària i l’Ajuntament 
d’Oliva. 
Projecte de les activitats per a les quals es sol·licita la subvenció. 
 
És per tot açò que s’informa Favorablement, al efectes de la seva tramitació, la sol·licitud de subvenció 
de l’Associació Federació de Moros i Cristians d’Oliva, prèvia fiscalització per la intervenció municipal, i 
posterior emissió de dictamen de la Comissió informativa de Serveis Socioculturals i remissió, si s’escau, 
al ple de la corporació, que és segons allò previst a la base 25 de les bases d’execució del pressupost 
municipal de 2017, l’òrgan competent per tal d’aprovar el corresponent conveni i concedir la subvenció 
establerta en el pressupost municipal de 2017. Tanmateix, que és subjecte a les entitats perceptores de 
subvencions al compliment de la pertinent justificació en els termes assenyalats en la Base 25 de les 
Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici de 2017, en el corresponent conveni regulador 
i en allò previst en la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions, on es regula el règim 
jurídic general de les subvencions atorgades per les Administracions Públiques. 
 
Tot això és el que té a bé informar als efectes oportuns. 
 
Oliva, 17 d’octubre de 2017 
 
VIST l'informe de la Sra. SOFIA GREGORI BOSCH, Cap del Departament Jurídic i 
Administratiu de Secretaria, el qual és com segueix:  
 
SECRETARIA 
ASSUMPTE: Subvenció nominativa a l'Associació Federació de Moros i Cristians d'Oliva i Conveni 
regulador 2017. 
 

INFORME 
Vista la petició de subvenció efectuada per l'Associació Federació de Moros i Cristians d'Oliva, el 
funcionari que subscriu emet el següent INFORME 
 
1. ANTECEDENTS 
1r) En data 28 de setembre de 2017, per D. Sergio Bañuls Sempere, com a President de l'Associació 
Federació de Moros i Cristians d'Oliva, presenta sol·licitud de Subvenció mitjançant escrit núm. 
2017/14864. 
2n) La Base 25 de les d'Execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2017, estableix la possibilitat 
que l'Ajuntament concedisca subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les 
quals complementen aspectes de l'activitat municipal, o defensen interessos generals o sectorials dels 
veïns, havent-se d'observar les següents normes: 
a) Les Associacions hauran d'estar prèviament inscrites en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals 
previst en l'article 236 del ROF. Excepcionalment es podrà atorgar subvenció a associacions d'àmbit 
superior al Municipi, encara que no estiguen inscrites en aquest Registre. 
b) La sol·licitud anirà acompanyada d'una Memòria de les activitats a desenvolupar durant l'any i el seu 
pressupost i subscrita pels seus representants legítims. 
c) El sol·licitant haurà d'acreditar mitjançant certificació expedida per la Tresorera Municipal que es 
troben al corrent de les seues obligacions amb l'Ajuntament. 
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d) Els perceptors de subvencions hauran de justificar, abans del 31 de gener de l'any posterior a aquell en 
què es concedisquen, l'aplicació dels fons percebuts. 
3r) Aquesta mateixa Base 25, al seu apartat 3r, estableix una sèrie de subvencions de caràcter nominatiu 
amb les quantitats que suposa cadascuna d'elles, dins de les quals es troba l'Associació Federació de 
Moros i Cristians d'Oliva, corresponent la seua concessió al Ple de la Corporació, juntament amb 
l'aprovació del conveni regulador. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
1r.- En tractar-se d'una subvenció, resulta aplicable la següent legislació: 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. (LGS). 
- RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. 
(RLGS). 
- Les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2017. 
- Reglament Municipal Regulador de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament d'Oliva, aprovat pel 
Ple de l'Ajuntament el 29 de novembre de 2001, modificat el 20 de gener de 2005. 
2n.- Assenyala l'article 8.1 de la Llei General de Subvencions, que: “1. Els òrgans de les Administracions 
públiques o qualssevol ens que proposen l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de 
concretar en un pla estratègic de subvencions, els objectius i efectes que es pretenen amb la seua 
aplicació, el termini necessari per a la seua concessió, els costos previsibles i les seues fonts de 
finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.” 
Aquest Pla Estratègic s’haurà d'ajustar en el seu contingut a l'establert en l'article 12 del Reglament 
General de Subvencions. 
A més, l'article 9.2 de la Llei General de Subvencions indica que: “2. Amb caràcter previ a l'atorgament 
de les subvencions, s’hauran d'aprovar les normes que establixen les bases reguladores de concessió en 
els termes establerts en aquesta llei.” 
Aquestes bases reguladores, en el cas de les corporacions locals, s’hauran d'aprovar en el marc de les 
bases d'execució del pressupost, a través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant una 
ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions, amb el contingut mínim que 
s'assenyala a l'apartat 3 de l'article 17 de la LGS. 
3r) Per la seua banda, l'article 22.2 de la LGS preveu la possibilitat d'atorgar de forma directa les següents 
subvencions: 
a) Les previstes nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de 
les Entitats Locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d'aquestes 
subvencions. 
En idèntics termes es pronuncia l'article 55.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions. 
Tal com s'ha indicat anteriorment, la Base 25 d'Execució del Pressupost per a 2017, contempla, entre unes 
altres, aquesta assignació directa i per la següent quantia: 
 

APLICACIÓ IMPORT 
33800 48910000 Festes Populars.- Transf. Ferderació Moros i Cristians 38.000 

 
4t) Pel que es refereix al conveni regulador, l'article 28 de la LGS els configura com l'instrument habitual 
per canalitzar les subvencions previstes nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat, o en els de 
les corporacions locals, sense perjudici del que referent a això establisca la seua normativa reguladora, i a 
través d'ells s'establiran les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que es disposa en 
aquesta llei. 
Per la seua banda l'article 65.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions afegeix que “La 
resolució o, si escau, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 
a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d'acord amb l'assignació 
pressupostària. 
b) Crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, si escau, 
per a cada beneficiari si foren varis. 
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c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea 
o d'organismes internacionals. 
d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i 
abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si escau, hauran d'aportar els beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per la qual es va 
concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.” 
5é) En el corresponent expedient queda incorporada la següent documentació: 
- Sol·licitud de petició de subvenció acompanyada de: 
- Certificat de fundació i membres de l'Entitat 
- Pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici 
- Declaració responsable de no haver sol·licitat ni obtingut cap altra subvenció d'altres Administracions 
Públiques 
- Declaració responsable de no estar culpable en cap circumstància que li impedisca obtindre la condició 
de beneficiària d'una subvenció, segons els termes contemplats en l'article 13 de la Llei General de 
Subvencions 
- Certificat d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries 
- Informe de no figurar inscrit com a empresari en el sistema de la Seguretat Social. 
- Projecte d'activitats. 
- Còpia del Decret de l'Alcaldia núm. 2879/16, de 21 de desembre, pel qual es resol aprovar la justificació 
i donar per justificada la subvenció atorgada per a l'any 2016. 
- Retenció de Crèdit per import equivalent al previst a les Bases d'Execució del Pressupost per a l'any 
2017, com a subvenció a atorgar per concessió directa o nominativa. 
- Text del Conveni de Col·laboració. 
- Informe emès pel Tècnic Municipal de Cultura, de 17 d'octubre de 2017, respecte de la sol·licitud 
presentada. 
- Proposta de concessió de Subvenció del Sr. regidor de Festes, Comerç, Mercat i Consum, de data 23 
d’octubre de 2017. 
6é) No consta en canvi el Certificat expedit per la Tresorera Municipal que la corresponent associació no 
té deute pendent amb aquest Ajuntament, per la qual cosa amb caràcter previ a la seua concessió s’haurà 
d'incorporar a l'expedient. 
 
CONCLUSIONS 
1r- L'Ajuntament d'Oliva no disposa de Pla estratègic aprovat per a l'any 2017, incomplint-se així aquest 
requisit essencial i previ a la concessió de la subvencions. 
2n.- L'Ajuntament d'Oliva tampoc ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de les subvencions 
que es recullen en el present Decret, si bé contempla una regulació genèrica a la Base 25 de les 
d'Execució del Pressupost per a l'any 2017 i en el Reglament Municipal regulador de la concessió de 
subvencions, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 29 de novembre de 2001, modificat el 20 de gener de 
2005, que hem d'entendre vigent únicament en allò que no contradiga l'establert en la Llei General de 
Subvencions 
3r.- .Revisat l'expedient, es comprova que la previsió d'ingressos supera la de despeses en 09,05 euros, la 
qual cosa suposa l'obtenció de benefici per l'associació, per la qual cosa s'incompleix l'exigit en l'article 
19.3 de la LGS. 
D'altra banda, la documentació aportada, excepte l'indicat en l'apartat 6º) dels Fonaments de Dret, i el text 
del Conveni s'ajusten als requisits exigits en la normativa d'aplicació. 
A la vista de l'exposat, i atès que s'incomplixen els requisits previs per a l'atorgament de subvencions per 
part d'aquest ajuntament s'informa desfavorablement la proposta presentada. 
 
És el meu informe que emet en descàrrec de la meua funció. 
Oliva, 7 de novembre de 2017. La Secretària Acctal. Sofia Gregori Bosch. 
 
VIST finalment l'Informe de Fiscalització de la Sra. MARTA MILVAQUES CUCART, 
Interventora Municipal, el qual és com segueix: 
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 INFORME DE FISCALITZACIÓ  

 
Assumpte: Subvenció nominativa Federació de Moros i Cristians d'Oliva. 
 
En compliment de l'establert en l'article 214.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Base 39 d'execució del 
pressupost 2017, que establix la fiscalització prèvia limitada s'emet el següent: 
INFORME 
 
PRIMER.- Que s'ha examinat l'expedient de referència. 
 
SEGON.- Es comproven els següents extrems: 
 
_X_ L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és adequat i suficient a la naturalesa de la 
despesa o obligació que es proposa contreure (RCs núm. 220170018562).  
 
X La despesa es proposa a l'òrgan competent 
 

 Alcaldia 
 Regidor Delegat de l'Àrea 
 Junta de Govern 

X Ple 
 
_ X_ S'incorpora informe FAVORABLE del Cap del Departament responsable de la despesa en relació a 
la concurrència de les circumstàncies de l'art. 22.2.c de la LGS i en el qual s'acredita que el beneficiari ha 
presentat documentació que acredita que es troba al corrent de les seues obligacions amb l'Ajuntament, 
amb l'AEAT i amb la Seguretat Social i que no té pendent de justificar o reintegrar cap subvenció anterior 
atorgada per l'Ajuntament, havent transcorregut el termini per fer-ho. 
_ _ S'incorpora informe jurídic FAVORABLE en relació a la proposta i en relació al Conveni o resolució 
que es proposa adoptar, amb referència expressa al fet que est recull els extrems assenyalats en l'art. 65.3 
del Reglament de la LGS. 
 
OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
Així mateix, per aquesta Intervenció s'han realitzat la comprovació d'altres extrems addicionals, 
realitzant-se les següents OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
-Primer.- Es comprova que l'expedient incorpora text del conveni que es proposa subscriure. La clàusula 
Novena del Conveni fa referència a la Llei 30/92 pel que haurà d'adequar-se a la normativa actual. 
- Segon.- El pressupost que presenta l'entitat es presenta equilibrat, sent totes les despeses previstes 
obligatòries a la vista de l'objecte del conveni establert en la seua clàusula primera, si bé cal advertir que 
es presenten entre les previsions de despeses alguns conceptes dels quals aquesta Intervenció dubta que 
puguen ser subvencionables com “agraïments personals” per import de 400 €, “Loteria de Nadal” per 
import de 240 €, subvenció capitanies” per import de 7.000€ i “regals càrrecs” per import de 510 €. 
D'altra banda entre els ingressos es consideren 5.374€ en concepte Tresoreria de 2016, per la qual cosa 
s’ha d'advertir que en compliment del que es disposa en l'art. 19.3 de la Llei general de subvencions 
“L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada”, en cas 
d'haver obtingut majors ingressos dels inicialment declarats en exercicis tancats, s’hauria d'haver declarat 
posteriorment a l'Ajuntament a fi de minorar o ajustar la subvenció inicialment concedida, i iniciar el 
procediment de reintegrament. 
-Tercer.- La vigència del conveni és de l'un de Gener a 31 de Desembre de 2017, per la qual cosa es 
considera que la tramitació d'aquest expedient s’hauria d'haver realitzat amb anterioritat. 
Quart.- Les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Oliva preveuen una subvenció nominativa 
a la Federació de Moros i Cristians d’Oliva, amb CIF G98569395 per import de 38.000 € 
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Cinquè.-. L'expedient incorpora Informe jurídic de data 7 de novembre en el qual s'informa 
desfavorablement la proposta presentada pel Regidor Delegat de data 23 d'Octubre per incomplir requisits 
previst a l'atorgament de subvencions, fonamentalment la inexistència de Pla estratègic, si bé cal 
assenyalar que el Ple de la Corporació del passat 30 de novembre va aprovar el Pla estratègic per als 
exercicis 2017-2019, quedant pendent la publicació d'aquest Pla en el BOP. Així mateix s'ha incorporat 
certificat d'estar al corrent amb l'Ajuntament d'Oliva. 
 
Oliva, quatre de Desembre de 2017. La Interventora. Marta Milvaques Cucart 
 
Es sotmet a votació la proposta. Segons el sistema vigent de vot ponderat, voten a favor 
els representants del Grup Compromís per Oliva (5 vots), del Grup Projecte Ciutadans 
d’Oliva (4 vots), del Grup Esquerra Unida-Acord Ciutadà (1 vot), i del Grup Partit Gent 
d'Oliva (1 vot).  
 
S’abstenen els representants del Grup Partit Popular (6 vots) i del Grup Socialista (4 
vots). 
 
La Comissió, per 11 vots a favor i 10 abstencions, DICTAMINA FAVORABLEMENT 
i eleva al Plenari de la Corporació la següent PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER- Atorgar a la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, en concepte de 
subvenció nominativa, la quantitat total de trenta-vuit mil euros (38.000 €). 
 
SEGON.- Aquesta subvenció s'haurà de formalitzar mitjançant el corresponent Conveni 
de Col·laboració entre l'Ajuntament d'Oliva i la Federació de Moros i Cristians 
d'Oliva.” 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el 
dictamen transcrit anteriorment. 
 
 
 
SISÈ.- DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS SOBRE CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIÓ A LA JUNTA CENTRAL DE GERMANDATS DE LA SETMANA SANTA 
D’OLIVA. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 7 
de desembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“APROVACIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA JUNTA CENTRAL DE 
GERMANDATS DE LA SETMANA SANTA D'OLIVA 
 
 
VISTA la proposta del Sr. JOSÉ SALAZAR CUADRADO, com a Regidor Delegat de Festes, 
sobre atorgament de subvenció nominativa a la Junta Central de Germandats de la Setmana 
Santa d'Oliva, la qual és com segueix:  
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El Senyor José Salazar Cuadrado en la seua qualitat de Regidor Delegat de Festes, Comerç, Mercat i 
Consum, a l’empara del que disposa l’article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprovà el Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, proposa a 
Comissió Informativa de Serveis Socioculturals que dictamine favorablement la següent proposta: 
 
Acord sobre Aprovació de Subvencions Nominatives a la Federació de Moros i Cristians d'Oliva i a 
la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d'Oliva 
 

ANTECEDENTS. 
- En el Pressupost municipal corresponent a l’any 2017, entre altres, s’estableix la possibilitat de que 
l’Ajuntament concedesca subvencions a Entitats o Associacions de Particulars, les activitats de les quals 
complementen aspectes de l’activitat municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
-En la base 25 de les bases d’execució del pressupost Municipal per a l’exercici de 2017,.- Subvencions, 
premis i dotació econòmica a grups polítics, s’estableix que l’Ajuntament podrà concedir subvencions a 
Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les quals complementen aspectes de l’activitat 
municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns. 
 
-La mateixa Base 25é d’Execució del Pressupost esmentada, al seu apartat 3r. estableix una sèrie de 
subvencions de caràcter nominatiu amb les quanties que suposa cadascuna d’elles, entre les quals es troba 
la següent Associació/Entitat: 
 
33800 48930000. Festes Populars. Transf. Junta Central de Germandats de la Setmana Santa 
d'Oliva ...... 8.500 euros. 
33800 48910000 Festes Populars. Transf. Federació de Moros i Cristians ... 38.000 euros.  
 
És per tot açò que, el Sr. José Salazar Cuadrado, en la seua qualitat de Regidor delegat de Festes , proposa 
a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Socioculturals que eleve al ple de l’Ajuntament, la 
proposta que seguidament s’indica: 
 
Primer.- Que s’atorguen, en concepte de Subvenció Nominativa a les Entitats festeres que es descriuen a 
continuació, l’import de les subvencions següents: 
 
- Associació J. Central de Germandats de la Setmana Santa d'Oliva ... 8.500 euros. 
- Associació Federació de Moros i Cristians d'Oliva .... 38.000 euros. 
 
Segon.- Aquestes subvencions hauran d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjantçant els corresponents 
Convenis de Col·laboració amb cadascuna d’aquestes Entitats. 
 
Oliva, 23 d’octubre de 2017. El Regidor Delegat de Festes de l’Ajuntament d’Oliva. 
 
VIST l'informe al respecte del Sr. JOSEP ANTONI SANTACREU, Tècnic de Cultura, el qual 
és com segueix: 
 
Informe atorgament de subvenció nominativa a l’Associació Junta Central de Germandats de la 
Setmana Santa d’Oliva. 
 
Josep Antoni Santacreu i Grimalt, com a tècnic de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, en relació a 
l’assumpte epigrafiat, d’ordre de l’Alcaldia, emet el següent INFORME: 
 
Primer.- En el Pressupost municipal corresponent a l’any 2017, en el que entre altres, s’estableix la 
següent subvenció nominativa:  
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33800 48930000 Festes Populars. Transf. Junta Central de Germandats de la Setmana Santa 
d’Oliva.......8.500 euros. 
 
Segon.- L’atorgament d’aquestes subvencions haurà d’acomplir els requisits següents.  
 
a) L’aprovació de les subvencions i el conveni que les regula, pel ple de la corporació municipal. 
b) L’existència de crèdit adequat o suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic que es 
deriven de la concessió de les subvencions i que a tals efectes s’han realitzat les retencions de crèdit 
corresponents. 
c) Allò previst en la base 25 de les bases d’execució del pressupost Municipal per l’exercici de 2017.- 
Subvencions, premis i dotació econòmica a grups polítics, on s’estableix que l’Ajuntament podrà concedir 
subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les quals complementen aspectes de 
l’activitat municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns.  
A l’objecte de garantir els principis d’objectivitat, concurrència, publicitat i transparència de l’actuació 
municipal, s’hauran d’observar les següents normes: 
- Les Associacions hauran d’estar prèviament inscrites en el Registre Municipal d’Associacions veïnals 
previst en l’article 236 del ROF. 
- La Sol·licitud de subvenció anirà acompanyada d’un projecte de les activitats a desenvolupar durant 
l’any 2017 i el seu pressupost i serà subscrita pels seus representants legítims. 
- Els sol·licitants hauran d’acreditar mitjançant certificació expedida per la tresoreria municipal que es 
troben al corrent de les seues obligacions amb l’ajuntament. 
- Els sol·licitants hauran d’acreditar estar al corrent en les obligacions tributaries i de la Seguretat Social. 
- Els perceptors de subvencions econòmiques hauran de justificar la quantitat atorgada abans del 31 de 
gener de 2018. 
En data 10/10/2017 i número de registre 15.680 l’Associació Junta Central de Germandats de la Setmana 
Santa d’Oliva amb CIF G-97334759, va presentar la corresponent instància sol·licitant la subvenció i 
signatura del conveni per a l’esmentada anualitat. 
 
Tercer,- Una vegada analitzada i revisada tota la documentació presentada per l’Associació Junta Central 
de Germandats de la Setmana Santa d’Oliva i condicionat als preceptius informes de fiscalització de la 
intervenció municipal i l’informe Jurídic, s’informa: 
- Que aquesta s’ajusta a la requerida en les bases d’execució del pressupost municipal de 2017.  
- Que hi ha crèdit disponible en el pressupost municipal de 2017 i s’ha realitzat la corresponent Retenció 
de Crèdit per un import de 8.500 euros, en la partida de Festes Populars.- Transferència a la Junta de 
Germandats de la Setmana Santa d’Oliva. Programa.-33800. Econòmica.- 4893000. Referència. 
22017003764 i número d’operació.- 220170013907 
- Que les activitats objecte de Subvenció són les pròpies de les Festes de la Setmana Santa i 
complementen les activitats municipals en matèria de festes, folklore, tradicions populars, foment de la 
cultura valenciana.....i són conjuntament amb les festes de Falles i de Moros i Cristians una de les fites 
importants en el calendari de festes locals de la ciutat d’Oliva així com un element important de l’oferta 
turística de la ciutat. 
- Que la sol·licitud de Subvenció presentada per la Junta de Grermandats de la Setmana Santa d’Oliva 
aporta tota la documentació sol·licitada per l’Ajuntament d’Oliva i que és la següent; 
Certificat d’Acta o acord de nomenament del President. 
Pressupost total de Despeses i ingressos per a 2017. 
Declaració del President sobre les subvencions o ajudes sol·licitades i/o concedides per administracions 
públiques o privades per a la realització d’activitats. 
Declaració responsable que l’entitat no incorre en cap de les causes indicades a l’article 13 de la Llei 
28/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 
Certificació de no tindre cap deute amb la Seguretat Social, l’Agència Estatal Tributària i l’Ajuntament 
d’Oliva. 
Projecte de les activitats per a les quals es sol·licita la subvenció. 
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És per tot açò que s’informa Favorablement, al efectes de la seva tramitació, la sol·licitud de subvenció de 
l’Associació Junta Central +de Germandats de la Setmana Santa d’Oliva, prèvia fiscalització per la 
intervenció municipal, i posterior emissió de dictamen de la Comissió informativa de Serveis 
Socioculturals i remissió, si s’escau, al ple de la corporació, que és segons allò previst a la base 25 de les 
bases d’execució del pressupost municipal de 2017, l’òrgan competent per tal d’aprovar el corresponent 
conveni i concedir la subvenció establerta en el pressupost municipal de 2017. Tanmateix, que és subjecte 
a les entitats perceptores de subvencions al compliment de la pertinent justificació en els termes 
assenyalats en la Base 25 de les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici de 2017, en el 
corresponent conveni regulador i en allò previst en la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
Subvencions, on es regula el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les Administracions 
Públiques. 
 
Tot això és el que té a bé informar als efectes oportuns. 
 
Oliva, 17 d’octubre de 2017 
 
VIST l'informe de la Sra. SOFIA GREGORI BOSCH, Cap del Departament Jurídic i 
Administratiu de Secretaria, el qual és com segueix:  
 
SECRETARIA 
 
SECRETARIA 
ASSUMPTE: Subvenció nominativa a l'Associació Junta de Germandats de Setmana Santa d'Oliva i 
Conveni regulador 2017. 
 
INFORME 
Vista la petició de subvenció efectuada per l'Associació Junta Central de Germandats de Setmana Santa 
d'Oliva, el funcionari que subscriu emet el següent INFORME 
 
1. ANTECEDENTS 
1r) En data 10 d’octubre de 2017, per D. Vicente Llopis Sánchez, com a Secretari de la Junta Central de 
Germandats de Setmana Santa d'Oliva, presenta sol·licitud de Subvenció mitjançant escrit núm. 
2017/15680. 
2n) La Base 25 de les d'Execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2017, estableix la possibilitat 
que l'Ajuntament concedisca subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les 
quals complementen aspectes de l'activitat municipal, o defensen interessos generals o sectorials dels 
veïns, havent-se d'observar les següents normes: 
a) Les Associacions hauran d'estar prèviament inscrites en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals 
previst en l'article 236 del ROF. Excepcionalment es podrà atorgar subvenció a associacions d'àmbit 
superior al Municipi, encara que no estiguen inscrites en aquest Registre. 
b) La sol·licitud anirà acompanyada d'una Memòria de les activitats a desenvolupar durant l'any i el seu 
pressupost i subscrita pels seus representants legítims. 
c) El sol·licitant haurà d'acreditar mitjançant certificació expedida per la Tresorera Municipal que es 
troben al corrent de les seues obligacions amb l'Ajuntament. 
d) Els perceptors de subvencions hauran de justificar, abans del 31 de gener de l'any posterior a aquell en 
què es concedisquen, l'aplicació dels fons percebuts. 
3r) Aquesta mateixa Base 25, al seu apartat 3r, estableix una sèrie de subvencions de caràcter nominatiu 
amb les quantitats que suposa cadascuna d'elles, dins de les quals es troba la Junta Central de Germandats 
de Setmana Santa d'Oliva, corresponent la seua concessió al Ple de la Corporació, juntament amb 
l'aprovació del conveni regulador. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
1r.- En tractar-se d'una subvenció, resulta aplicable la següent legislació: 
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- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. (LGS). 
- RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. 
(RLGS). 
- Les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2017. 
- Reglament Municipal Regulador de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament d'Oliva, aprovat pel 
Ple de l'Ajuntament el 29 de novembre de 2001, modificat el 20 de gener de 2005. 
2n.- Assenyala l'article 8.1 de la Llei General de Subvencions, que: “1. Els òrgans de les Administracions 
públiques o qualssevol ens que proposen l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de 
concretar en un pla estratègic de subvencions, els objectius i efectes que es pretenen amb la seua 
aplicació, el termini necessari per a la seua concessió, els costos previsibles i les seues fonts de 
finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.” 
Aquest Pla Estratègic s’haurà d'ajustar en el seu contingut a l'establert en l'article 12 del Reglament 
General de Subvencions. 
A més, l'article 9.2 de la Llei General de Subvencions indica que: “2. Amb caràcter previ a l'atorgament 
de les subvencions, s’hauran d'aprovar les normes que establixen les bases reguladores de concessió en 
els termes establerts en aquesta llei.” 
Aquestes bases reguladores, en el cas de les corporacions locals, s’hauran d'aprovar en el marc de les 
bases d'execució del pressupost, a través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant una 
ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions, amb el contingut mínim que 
s'assenyala a l'apartat 3 de l'article 17 de la LGS. 
3r) Per la seua banda, l'article 22.2 de la LGS preveu la possibilitat d'atorgar de forma directa les següents 
subvencions: 
a) Les previstes nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de 
les Entitats Locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d'aquestes 
subvencions. 
En idèntics termes es pronuncia l'article 55.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions. 
Tal com s'ha indicat anteriorment, la Base 25 d'Execució del Pressupost per a 2017, contempla, entre unes 
altres, aquesta assignació directa i per la següent quantia: 
 

APLICACIÓ IMPORT 
33800 48930000 Festes Populars.- Transf. Junta Central Germ. Set. Santa 8.500 

 
4t) Pel que es refereix al conveni regulador, l'article 28 de la LGS els configura com l'instrument habitual 
per canalitzar les subvencions previstes nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat, o en els de 
les corporacions locals, sense perjudici del que referent a això establisca la seua normativa reguladora, i a 
través d'ells s'establiran les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que es disposa en 
aquesta llei. 
Per la seua banda l'article 65.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions afegeix que “La 
resolució o, si escau, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 
a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d'acord amb l'assignació 
pressupostària. 
b) Crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, si escau, 
per a cada beneficiari si foren varis. 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea 
o d'organismes internacionals. 
d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i 
abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si escau, hauran d'aportar els beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per la qual es va 
concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.” 
5é) En el corresponent expedient queda incorporada la següent documentació: 
- Sol·licitud de petició de subvenció acompanyada de: 
- Pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici 
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- Declaració responsable de no haver sol·licitat ni obtingut cap altra subvenció d'altres Administracions 
Públiques 
- Declaració responsable de no estar culpable en cap circumstància que li impedisca obtindre la condició 
de beneficiària d'una subvenció, segons els termes contemplats en l'article 13 de la Llei General de 
Subvencions 
- Certificat d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries 
- Informe de no figurar inscrit com a empresari en el sistema de la Seguretat Social. 
- Projecte d'activitats. 
- Còpia del Decret de l'Alcaldia núm. 910/17, de 2 de maig, pel qual es resol aprovar la justificació i 
donar per justificada la subvenció atorgada per a l'any 2016. 
- Retenció de Crèdit per import equivalent al previst a les Bases d'Execució del Pressupost per a l'any 
2017, com a subvenció a atorgar per concessió directa o nominativa. 
- Text del Conveni de Col·laboració. 
- Informe emès pel Tècnic Municipal de Cultura, de 17 d'octubre de 2017, respecte de la sol·licitud 
presentada. 
- Proposta de concessió de Subvenció del Sr. regidor de Festes, Comerç, Mercat i Consum, de data 23 
d’octubre de 2017. 
6é) No consta en canvi el Certificat expedit per la Tresorera Municipal que la corresponent associació no 
té deute pendent amb aquest Ajuntament, per la qual cosa amb caràcter previ a la seua concessió s’haurà 
d'incorporar a l'expedient. 
 
 
CONCLUSIONS 
1r- L'Ajuntament d'Oliva no disposa de Pla estratègic aprovat per a l'any 2017, incomplint-se així aquest 
requisit essencial i previ a la concessió de la subvencions. 
2n.- L'Ajuntament d'Oliva tampoc ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de les subvencions 
que es recullen en el present Decret, si bé contempla una regulació genèrica a la Base 25 de les 
d'Execució del Pressupost per a l'any 2017 i en el Reglament Municipal regulador de la concessió de 
subvencions, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 29 de novembre de 2001, modificat el 20 de gener de 
2005, que hem d'entendre vigent únicament en allò que no contradiga l'establert en la Llei General de 
Subvencions 
3r.- Revisat l'expedient, es comprova que s'aporta un pressupost amb dèficit inicial, NO disposant per tant 
aquesta entitat d'ingressos suficients per a finançar el cost subvencionat, requisit necessari per a l'obtenció 
de subvenció establert en l'article 4.c) del reglament municipal regulador de subvencions. 
D'altra banda, la documentació aportada, excepte l'indicat en l'apartat 6º) dels Fonaments de Dret, que 
s’haurà d’esmenar amb caràcter previ, i el text del Conveni s'ajusten als requisits exigits en la normativa 
d'aplicació. 
A la vista de l'exposat, i atès que s'incomplixen els requisits previs per a l'atorgament de subvencions per 
part d'aquest ajuntament s'informa desfavorablement la proposta presentada. 
 
És el meu informe que emet en descàrrec de la meua funció. 
Oliva, 7 de novembre de 2017. La Secretària Acctal. Sofia Gregori Bosch. 
 
VIST finalment l'Informe de Fiscalització de la Sra. MARTA MILVAQUES CUCART, 
Interventora Municipal, el qual és com segueix: 
 

INFORME DE FISCALITZACIÓ  

 
Assumpte: Subvenció nominativa Junta de Germandats de Setmana Santa d'Oliva. 
En compliment de l'establert en l'article 214.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Base 39 d'execució del 
pressupost 2017, que establix la fiscalització prèvia limitada s'emet el següent: 
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INFORME 
 
PRIMER.- Que s'ha examinat l'expedient de referència. 
 
SEGON.- Es comproven els següents extrems: 
 
_X_ L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és adequat i suficient a la naturalesa de la 
despesa o obligació que es proposa contreure (RCs núm. 220170013907).  
 
X La despesa es proposa a l'òrgan competent 

 Alcaldia 
 Regidor Delegat de l'Àrea 
 Junta de Govern 

X Ple 
 
_ X_ S'incorpora informe FAVORABLE del Cap del Departament responsable de la despesa en relació a 
la concurrència de les circumstàncies de l'art. 22.2.c de la LGS i en el qual s'acredita que el beneficiari ha 
presentat documentació que acredita que es troba al corrent de les seues obligacions amb l'Ajuntament, 
amb l'AEAT i amb la Seguretat Social i que no té pendent de justificar o reintegrar cap subvenció anterior 
atorgada per l'Ajuntament, havent transcorregut el termini per fer-ho. 
_ _ S'incorpora informe jurídic FAVORABLE en relació a la proposta i en relació al Conveni o resolució 
que es proposa adoptar, amb referència expressa al fet que est recull els extrems assenyalats en l'art. 65.3 
del Reglament de la LGS. 
 
 
OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
Així mateix, per aquesta Intervenció s'han realitzat la comprovació d'altres extrems addicionals, 
realitzant-se les següents OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
-Primer.- Es comprova que l'expedient incorpora text del conveni que es proposa subscriure. La clàusula 
Novena del Conveni fa referència a la Llei 30/92 pel que haurà d'adequar-se a la normativa actual. 
- Segon.- El pressupost que presenta l'entitat, tal com s’advertix en l’informe jurídic corresponent, es 
presenta amb un dèficit inicial, per la qual cosa desconeixem com es finançaran operacions per import de 
7.000 €, sent totrs les despeses previstes obligatòries a la vist de l’objecte del conveni establwert en la 
seua clàusula primera. 
-Tercer.- La vigència del conveni és de l'un de Gener a 31 de Desembre de 2017, per la qual cosa es 
considera que la tramitació d'aquest expedient s’hauria d'haver realitzat amb anterioritat. 
Quart.- Les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Oliva preveuen una subvenció nominativa 
a la Junta de Germandats de la Setmana Santa d’Oliva, amb CIF G97334759 per import de 8.500 € 
Cinquè.-. L'expedient incorpora Informe jurídic de data 7 de novembre en el qual s'informa 
desfavorablement la proposta presentada pel Regidor Delegat de data 23 d'Octubre per incomplir requisits 
previst a l'atorgament de subvencions, fonamentalment la inexistència de Pla estratègic, si bé cal 
assenyalar que el Ple de la Corporació del passat 30 de novembre va aprovar el Pla estratègic per als 
exercicis 2017-2019, quedant pendent la publicació d'aquest Pla en el BOP. Així mateix s'ha incorporat 
certificat d'estar al corrent amb l'Ajuntament d'Oliva. 
A la vista d’allò esposat anteriorment i de l’informe jurídic s’informa DESFAVORABLEMENT 
l’expedient de referència.  
Oliva, quatre de Desembre de 2017. La Interventora. Marta Milvaques Cucart 
 
Es sotmet a votació la proposta. Segons el sistema vigent de vot ponderat, voten a favor els 
representants del Grup Compromís per Oliva (5 vots), del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva (4 
vots), del Grup Esquerra Unida-Acord Ciutadà (1 vot), i del Grup Partit Gent d'Oliva (1 vot).  
 
S’abstenen els representants del Grup Partit Popular (6 vots) i del Grup Socialista (4 vots). 
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La Comissió, per 11 vots a favor i 10 abstencions, DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva 
al Plenari de la Corporació la següent PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER- Atorgar a la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa d'Oliva, en concepte 
de subvenció nominativa, la quantitat total de vuit mil cinc-cents euros (8.500 €). 
 
SEGON.- Aquesta subvenció s'haurà de formalitzar mitjançant el corresponent Conveni de 
Col·laboració entre l'Ajuntament d'Oliva i la Junta Central de Germandats de la Setmana Santa 
d'Oliva.” 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el 
dictamen transcrit anteriorment. 
 
 
SETÉ.- DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS SOBRE CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ JUNTA DE FESTES SANT FRANCESC. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 7 
de desembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
“APROVACIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A L'ASSOCIACIÓ JUNTA DE 
FESTES SANT FRANCESC 
 
VISTA la proposta del Sr. JOSÉ SALAZAR CUADRADO, com a Regidor Delegat de Festes, 
sobre atorgament de subvenció nominativa a la Junta de Festes Sant Francesc, la qual és com 
segueix:  
 
El Senyor José Salazar Cuadrado en la seua qualitat de Regidor Delegat de Festes , a l’empara del que 
disposa l’article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament 
d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, proposa a Comissió Informativa de 
Serveis Socioculturals que dictamine favorablement la següent proposta: 
 
Acord sobre Aprovació de Subvenció Nominativa a l’Associació Junta de Festes Sant Francesc 
 
ANTECEDENTS. 
- En el Pressupost municipal corresponent a l’any 2017, entre altres, s’estableix la possibilitat de que 
l’Ajuntament concedesca subvencions a Entitats o Associacions de Particulars, les activitats de les quals 
complementen aspectes de l’activitat municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns. 
- En la base 25 de les bases d’execució del pressupost Municipal per a l’exercici de 2017,.- Subvencions, 
premis i dotació econòmica a grups polítics, s’estableix que l’Ajuntament podrà concedir subvencions a 
Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les quals complementen aspectes de l’activitat 
municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns. 
-La mateixa Base 25é d’Execució del Pressupost esmentada, al seu apartat 3r. estableix una sèrie de 
subvencions de caràcter nominatiu amb les quanties que suposa cadascuna d’elles, entre les quals es troba 
la següent Associació/Entitat: 
 
33800 48980000. Festes Populars. Transf. Junta de Festes Sant Francesc CIF-G 
98310592................2.000 euros.  
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És per tot açò que, el Sr. José Salazar Cuadrado, en la seua qualitat de Regidor delegat de Festes, proposa 
a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Socioculturals que eleve al ple de l’Ajuntament, la 
proposta que seguidament s’indica: 
 
Primer.- Que s’atorgue, en concepte de Subvenció Nominativa a l’Entitat Festera que es descriu a 
continuació, l’import de la subvenció següent: 
 
- Junta de Festes Sant Francesc......................2.000 euros. 
 
Segon.- Aquestes subvencions hauran d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjantçant els corresponents 
Convenis de Col·laboració amb cadascuna d’aquestes Entitats. 
 
Oliva, 22 d’octubre de 2017. El Regidor Delegat de Festes de l’Ajuntament d’Oliva. 
 
VIST l'informe al respecte del Sr. JOSEP ANTONI SANTACREU, Tècnic de Cultura, el qual 
és com segueix: 
 
Informe atorgament de subvenció nominativa a la Junta de Festes a Sant Francesc d’Assis. 
 
Josep Antoni Santacreu i Grimalt, com a tècnic de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, en relació a 
l’assumpte epigrafiat, d’ordre de l’Alcaldia, emet el següent INFORME: 
 
Primer.- En el Pressupost municipal corresponent a l’any 2017, en el que entre altres, s’estableix la 
següent subvenció nominativa:  
 
33800 48980000 Festes Populars. Transf. Junta de Festes de Sant Francesc.....2.000 euros. 
 
Segon.- L’atorgament d’aquestes subvencions haurà d’acomplir els requisits següents.  
 
a) L’aprovació de les subvencions i el conveni que les regula, pel ple de la corporació municipal. 
b) L’existència de crèdit adequat o suficient per atendre les obligacions de contingut econòmic que es 
deriven de la concessió de les subvencions i que a tals efectes s’han realitzat les retencions de crèdit 
corresponents. 
c) Allò previst en la base 25 de les bases d’execució del pressupost Municipal per l’exercici de 2017.- 
Subvencions, premis i dotació econòmica a grups polítics, on s’estableix que l’Ajuntament podrà concedir 
subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les quals complementen aspectes de 
l’activitat municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns.  
A l’objecte de garantir els principis d’objectivitat, concurrència, publicitat i transparència de l’actuació 
municipal, s’hauran d’observar les següents normes: 
- Les Associacions hauran d’estar prèviament inscrites en el Registre Municipal d’Associacions veïnals 
previst en l’article 236 del ROF. 
- La Sol·licitud de subvenció anirà acompanyada d’un projecte de les activitats a desenvolupar durant 
l’any 2017 i el seu pressupost i serà subscrita pels seus representants legítims. 
- Els sol·licitants hauran d’acreditar mitjançant certificació expedida per la tresoreria municipal que es 
troben al corrent de les seues obligacions amb l’ajuntament. 
- Els sol·licitants hauran d’acreditar estar al corrent en les obligacions tributaries i de la Seguretat Social. 
- Els perceptors de subvencions econòmiques hauran de justificar la quantitat atorgada abans del 31 de 
gener de 2018. 
En data 17/11/2017 i número de registre 18.101 Junta de Festes a Sant Francesc d’Assis d’Oliva amb CIF 
G-98310592, va presentar la corresponent instància sol·licitant la subvenció i signatura del conveni per a 
l’esmentada anualitat. 
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Tercer.- Una vegada analitzada i revisada tota la documentació presentada per l’Associació Junta de 
Festes a Sant Francesc d’Assis d’Oliva i condicionat als preceptius informes de fiscalització de la 
intervenció municipal i l’informe Jurídic, s’informa: 
- Que aquesta s’ajusta a la requerida en les bases d’execució del pressupost municipal de 2017.  
- Que hi ha crèdit disponible en el pressupost municipal de 2017 i s’ha realitzat la corresponent Retenció 
de Crèdit per un import de 2.000 euros, en la partida de Festes Populars.- Transferència a la Junta de 
Festes de Sant Francesc. Programa.-33800. Econòmica.- 4898000. Referència. 22017004827 i número 
d’operació.- 220170018565 
- Que les activitats objecte de Subvenció són les pròpies de les Festes Religioses tradicionals de la ciutat i 
complementen les activitats municipals en matèria de festes, folklore, tradicions populars, foment de la 
cultura valenciana.....i són conjuntament amb les festes de al Santíssim Crist de Sant Roc i a la Mare de 
Déu del Rebollet , una de les fites importants en el calendari de festes locals de la ciutat d’Oliva així com 
un element important de l’oferta turística de la ciutat. 
- Que la sol·licitud de Subvenció presentada per la Junta de Festes a Sant Francesc d’Assis, aporta tota la 
documentació sol·licitada per l’Ajuntament d’Oliva, excepte en el cas del projecte d’Activitats en el qual 
només és realitza una breu descripció de les activitats previstes, i que és la següent; 
Certificat d’Acta o acord de nomenament del President. 
Pressupost total de Despeses i ingressos per a 2017. 
Declaració del President sobre les subvencions o ajudes sol·licitades i/o concedides per administracions 
públiques o privades per a la realització d’activitats. 
Declaració responsable que l’entitat no incorre en cap de les causes indicades a l’article 13 de la Llei 
28/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 
Certificació de no tindre cap deute amb la Seguretat Social, l’Agència Estatal Tributària i l’Ajuntament 
d’Oliva. 
Projecte d’ activitats de 2017 per a les quals es sol·licita la subvenció. 
 
És per tot açò que s’informa Favorablement, al efectes de la seva tramitació, la sol·licitud de subvenció 
de l’Associació Junta de Festes a Sant Francesc d’Assis, prèvi informe de Secretaria, fiscalització per la 
intervenció municipal, i posterior emissió de dictamen de la Comissió informativa de Serveis 
Socioculturals i remissió, si s’escau, al ple de la corporació, que és segons allò previst a la base 25 de les 
bases d’execució del pressupost municipal de 2017, l’òrgan competent per tal d’aprovar el corresponent 
conveni i concedir la subvenció establerta en el pressupost municipal de 2017. Tanmateix, que és subjecte 
a les entitats perceptores de subvencions al compliment de la pertinent justificació en els termes 
assenyalats en la Base 25 de les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici de 2017, en el 
corresponent conveni regulador i en allò previst en la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
Subvencions, on es regula el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les Administracions 
Públiques. 
 
Tot això és el que té a bé informar als efectes oportuns. 
 
Oliva, 24 de novembre de 2017. 
 
VIST l'informe de la Sra. SOFIA GREGORI BOSCH, Cap del Departament Jurídic i 
Administratiu de Secretaria, el qual és com segueix:  
 
 
SECRETARIA 
ASSUMPTE: Subvenció nominativa a la “Junta de Festes a Sant Francesc d'Assis Patró d' Oliva” 
i Conveni regulador 2017. 
 
INFORME 
Vista la petició de subvenció efectuada per la “Junta de Festes a Sant Francesc d'Assis Patró d' Oliva” 
el funcionari que subscriu emet el següent INFORME 
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1. ANTECEDENTS 
1r) En data 17 de novembre de 2017, el Sr. Francisco Javier Ardid Pous, com a President de la Junta 
”Junta de Festes a Sant Francesc d'Assis Patró d'Oliva”, presenta sol·licitud de Subvenció mitjançant 
escrit Núm. 2017/18101 
2n) La Base 25 de les d'Execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2017, estableix la possibilitat 
que l'Ajuntament concedisca subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les 
quals complementen aspectes de l'activitat municipal, o defensen interessos generals o sectorials dels 
veïns, havent-se d'observar les següents normes: 
a) Les Associacions hauran d'estar prèviament inscrites en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals 
previst en l'article 236 del ROF. Excepcionalment es podrà atorgar subvenció a associacions d'àmbit 
superior al Municipi, encara que no estiguen inscrites en aquest Registre. 
b) La sol·licitud anirà acompanyada d'una Memòria de les activitats a desenvolupar durant l'any i el seu 
pressupost i subscrita pels seus representants legítims. 
c) El sol·licitant haurà d'acreditar mitjançant certificació expedida per la Tresorera Municipal que es 
troben al corrent de les seues obligacions amb l'Ajuntament. 
d) Els perceptors de subvencions hauran de justificar, abans del 31 de gener de l'any posterior a aquell en 
què es concedisquen, l'aplicació dels fons percebuts. 
3r) Aquesta mateixa Base 25, al seu apartat 3r, estableix una sèrie de subvencions de caràcter nominatiu 
amb les quantitats que suposa cadascuna d'elles, dins de les quals es troba la Junta de Festes de Sant 
Francesc, corresponent la seua concessió al Ple de la Corporació, juntament amb l'aprovació del conveni 
regulador. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
1r.- En tractar-se d'una subvenció, resulta aplicable la següent legislació: 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. (LGS). 
- RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. 
(RLGS). 
- Les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2017. 
- Reglament Municipal Regulador de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament d'Oliva, aprovat pel 
Ple de l'Ajuntament el 29 de novembre de 2001, modificat el 20 de gener de 2005. 
2n.- Assenyala l'article 8.1 de la Llei General de Subvencions, que: “1. Els òrgans de les Administracions 
públiques o qualssevol ens que proposen l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de 
concretar en un pla estratègic de subvencions, els objectius i efectes que es pretenen amb la seua 
aplicació, el termini necessari per a la seua concessió, els costos previsibles i les seues fonts de 
finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.” 
Aquest Pla Estratègic s’haurà d'ajustar en el seu contingut a l'establert en l'article 12 del Reglament 
General de Subvencions. 
A més, l'article 9.2 de la Llei General de Subvencions indica que: “2. Amb caràcter previ a l'atorgament 
de les subvencions, s’hauran d'aprovar les normes que establixen les bases reguladores de concessió en 
els termes establerts en aquesta llei.” 
Aquestes bases reguladores, en el cas de les corporacions locals, s’hauran d'aprovar en el marc de les 
bases d'execució del pressupost, a través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant una 
ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions, amb el contingut mínim que 
s'assenyala a l'apartat 3 de l'article 17 de la LGS. 
3r) Per la seua banda, l'article 22.2 de la LGS preveu la possibilitat d'atorgar de forma directa les següents 
subvencions: 
a) Les previstes nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de 
les Entitats Locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d'aquestes 
subvencions. 
En idèntics termes es pronuncia l'article 55.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions. 
Tal com s'ha indicat anteriorment, la Base 25 d'Execució del Pressupost per a 2017, contempla, entre unes 
altres, aquesta assignació directa i per la següent quantia: 
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APLICACIÓ IMPORT 
33800 48980000 Festes Populars.- Transf. Junta Festes Sant Francesc 2.000 

 
4t) Pel que es refereix al conveni regulador, l'article 28 de la LGS els configura com l'instrument habitual 
per canalitzar les subvencions previstes nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat, o en els de 
les corporacions locals, sense perjudici del que referent a això establisca la seua normativa reguladora, i a 
través d'ells s'establiran les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que es disposa en 
aquesta llei. 
Per la seua banda l'article 65.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions afegeix que “La 
resolució o, si escau, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 
a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d'acord amb l'assignació 
pressupostària. 
b) Crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, si escau, 
per a cada beneficiari si foren varis. 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea 
o d'organismes internacionals. 
d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i 
abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si escau, hauran d'aportar els beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per la qual es va 
concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.” 
5é) En el corresponent expedient queda incorporada la següent documentació: 
- Sol·licitud de petició de subvenció acompanyada de: 
- Còpia del número d’identificació fiscal de l’associació. L 
- Còpia del Pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 
- Còpia de la Declaració responsable de no haver sol·licitat ni obtingut cap altra subvenció d'altres 
Administracions Públiques 
- Còpia de la Declaració responsable de no estar culpable en cap circumstància que li impedisca obtindre 
la condició de beneficiària d'una subvenció, segons els termes contemplats en l'article 13 de la Llei 
General de Subvencions 
- Còpia del Certificat d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries 
- Còpia de l’Informe de no figurar inscrit com a empresari en el sistema de la Seguretat Social. 
- Relació d’activitats a desenvolupar. 
- Retenció de Crèdit per import equivalent al previst a les Bases d'Execució del Pressupost per a l'any 
2017, com a subvenció a atorgar per concessió directa o nominativa. 
- Text del Conveni de Col·laboració. 
- Informe emès pel Tècnic Municipal de Cultura, de 24 de novembre de 2017, respecte de la sol·licitud 
presentada. 
- Certificat expedit pel tresorer accidental municipal que la corresponent associació no té deute pendent 
amb aquest ajuntament.  
6é) No consta en canvi la Proposta de concessió de Subvenció del Sr. regidor de Festes, Comerç, Mercat i 
Consum, per la qual cosa amb caràcter previ a la seua concessió s’haurà d'incorporar a l'expedient. 
 
CONCLUSIONS 
1r- L'Ajuntament d'Oliva no disposava, a data la presentació de la sol·licitud i aprovació de les Bases 
d’Execució del Pressupost,  de Pla estratègic aprovat per a l'any 2017, incomplint-se així aquest requisit 
essencial i previ a la concessió de la subvencions. 
2n.- L'Ajuntament d'Oliva tampoc ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de les subvencions 
que es recullen en el present Decret, si bé contempla una regulació genèrica a la Base 25 de les 
d'Execució del Pressupost per a l'any 2017 i en el Reglament Municipal regulador de la concessió de 
subvencions, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 29 de novembre de 2001, modificat el 20 de gener de 
2005, que hem d'entendre vigent únicament en allò que no contradiga l'establert en la Llei General de 
Subvencions 
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3r.- Revisat l'expedient, es comprova que s'aporta un pressupost amb dèficit inicial, NO disposant per tant 
aquesta entitat d'ingressos suficients per a finançar el cost subvencionat, requisit necessari per a l'obtenció 
de subvenció establert en l'article 4.c) del reglament municipal regulador de subvencions. 
D'altra banda, la documentació aportada, excepte l'indicat en l'apartat 6º) dels Fonaments de Dret, que 
s’haurà d’esmenar amb caràcter previ, i el text del Conveni s'ajusten als requisits exigits en la normativa 
d'aplicació. 
A la vista de l'exposat, i atès que s'incomplixen els requisits previs per a l'atorgament de subvencions per 
part d'aquest ajuntament s'informa desfavorablement la proposta presentada. 
 
És el meu informe que emet en descàrrec de la meua funció. 
Oliva, 4 de desembre de 2017. La cap del Departament Jurídic Administratiu. Sofia Gregori Bosch. 
 
VIST finalment l'Informe de Fiscalització de la Sra. MARTA MILVAQUES CUCART, 
Interventora Municipal, el qual és com segueix: 
 

 INFORME DE FISCALITZACIÓ  

 
Assumpte: Subvenció nominativa a Junta de Festes sant Francesc. 
En compliment de l'establert en l'article 214.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Base 39 d'execució del 
pressupost 2017, que establix la fiscalització prèvia limitada s'emet el següent: 
INFORME 
 
PRIMER.- Que s'ha examinat l'expedient de referència. 
 
SEGON.- Es comproven els següents extrems: 
 
_X_ L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és adequat i suficient a la naturalesa de la 
despesa o obligació que es proposa contreure (RCs núm. 220170022303).  
 
__ La despesa es proposa a l'òrgan competent 
 

 Alcaldia 
 Regidor Delegat de l'Àrea 
 Junta de Govern 
 Ple 

 
_ X_ S'incorpora informe FAVORABLE del Cap del Departament responsable de la despesa en relació a 
la concurrència de les circumstàncies de l'art. 22.2.c de la LGS i en el qual s'acredita que el beneficiari ha 
presentat documentació que acredita que es troba al corrent de les seues obligacions amb l'Ajuntament, 
amb l'AEAT i amb la Seguretat Social i que no té pendent de justificar o reintegrar cap subvenció anterior 
atorgada per l'Ajuntament, havent transcorregut el termini per fer-ho. 
_ _ S'incorpora informe jurídic FAVORABLE en relació a la proposta i en relació al Conveni o resolució 
que es proposa adoptar, amb referència expressa al fet que est recull els extrems assenyalats en l'art. 65.3 
del Reglament de la LGS. 
 
 
OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
Així mateix, per aquesta Intervenció s'han realitzat la comprovació d'altres extrems addicionals, 
realitzant-se les següents OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
 
Primer.- Es comprova que l'expedient incorpora text del conveni que es proposa subscriure. 
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Segon.- El pressupost que presenta l'entitat, tal com s'adverteix en l'informe jurídic corresponent, es 
presenta amb un dèficit inicial, per la qual cosa es desconeix com es finançaran operacions per import de 
16,99 € tal com s'adverteix en l'informe de Secretaria, si bé aquesta quantitat es considera poc 
significativa entenent que podrà complir-se amb l'objecte del conveni. 
 
Tercer.- La vigència del conveni és de l'un de Gener a 31 de Desembre de 2017, per la qual cosa es 
considera que la tramitació d'aquest expedient s’hauria d'haver realitzat amb anterioritat. 
 
Quart.- Les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Oliva preveuen una subvenció nominativa 
a Junta Festes San Francesc amb CIF G98310592, per import de 2.000€ 
 
Cinquè.- L'expedient incorpora Informe jurídic de data 4 de Desembre en el qual s'informa 
desfavorablement la proposta presentada, si bé l'expedient examinat No incorpora cap proposta. En tot cas 
l'informe jurídic és desfavorable per incomplir requisits previs a l'atorgament de subvencions, 
fonamentalment la inexistència de Pla estratègic, si bé cal assenyalar que el Ple de la Corporació del 
passat 30 de Novembre va aprovar el Pla estratègic per als exercicis 2017-2019, quedant pendent la 
publicació d'aquest Pla en el BOP, faltant així mateix informe sobre l'adequació de l'esmentada subvenció 
al que es disposa en el Pla Estratègic aprovat. Així mateix s'ha incorporat certificat d'estar al corrent amb 
l'Ajuntament d'Oliva. 
 
Oliva, quatre de desembre de 2017. La Interventora. Marta Milvaques Cucart. 
 
Es sotmet a votació la proposta. Segons el sistema vigent de vot ponderat, voten a favor els 
representants del Grup Compromís per Oliva (5 vots), del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva (4 
vots), del Grup Esquerra Unida-Acord Ciutadà (1 vot), i del Grup Partit Gent d'Oliva (1 vot).  
 
S’abstenen els representants del Grup Partit Popular (6 vots) i del Grup Socialista (4 vots). 
 
La Comissió, per 11 vots a favor i 10 abstencions, DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva 
al Plenari de la Corporació la següent PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER- Atorgar a la Junta de Festes Sant Francesc, en concepte de subvenció nominativa, la 
quantitat total de dos mil euros (2.000 €). 
 
SEGON.- Aquesta subvenció s'haurà de formalitzar mitjançant el corresponent Conveni de 
Col·laboració entre l'Ajuntament d'Oliva i la Junta de Festes Sant Francesc.” 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el 
dictamen transcrit anteriorment. 
 
 
 
VUITÈ.- DICTAMEN CI DE SERVEIS SOCIOCULTURALS SOBRE 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA JUNTA LOCAL D’ASSOCIACIONS 
FALLERES D’OLIVA. 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis Socioculturals, de data 7 
de desembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
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“APROVACIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A LA JUNTA LOCAL 
D'ASSOCIACIONS FALLERES D'OLIVA 
 
VISTA la proposta del Sr. JOSÉ SALAZAR CUADRADO, com a Regidor Delegat de Festes, 
sobre atorgament de subvenció nominativa a la Junta Local d'Associacions Falleres d'Oliva, la 
qual és com segueix:  
 
El Senyor José Salazar Cuadrado, en la seua qualitat de Regidor Delegat de Festes, Comerç, Mercat i 
Consum, a l’empara del que disposa l’article 97.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprovà el Reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals, proposa a 
Comissió Informativa de Serveis Socioculturals que dictamine favorablement la següent proposta: 
 
Acord sobre Aprovació de Subvenció Nominativa a la Junta Local d'Associacions Falleres d'Oliva. 
 
ANTECEDENTS. 
- En el Pressupost municipal corresponent a l’any 2017, entre altres, s’estableix la possibilitat de que 
l’Ajuntament concedesca subvencions a Entitats o Associacions de Particulars, les activitats de les quals 
complementen aspectes de l’activitat municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns. 
-En la base 25 de les bases d’execució del pressupost Municipal per a l’exercici de 2017,.- Subvencions, 
premis i dotació econòmica a grups polítics, s’estableix que l’Ajuntament podrà concedir subvencions a 
Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les quals complementen aspectes de l’activitat 
municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns. 
-La mateixa Base 25é d’Execució del Pressupost esmentada, al seu apartat 3r. estableix una sèrie de 
subvencions de caràcter nominatiu amb les quanties que suposa cadascuna d’elles, entre les quals es troba 
la següent Associació/Entitat: 
 
33800 48920000 Festes Populars Transf. Junta Local d'Associacions Falleres d'Oliva ............. 22.000 
euros. 
 
És per tot açò que, el Sr. José Salazar Cuadrado, en la seua qualitat de Regidor delegat de Festes, proposa 
a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Socioculturals que eleve al ple de l’Ajuntament, la 
proposta que seguidament s’indica: 
 
Primer.- Que s’atorgue, en concepte de Subvenció Nominativa a l’Entitat Festera que es descriu a 
continuació, l’import de la subvenció següent: 
 
- Associació J. Local d'Associacions Falleres d'Oliva......................22.000 euros. 
 
Segon.- Aquestes subvencions hauran d’instrumentar-se i formalitzar-se mitjantçant els corresponents 
Convenis de Col·laboració amb cadascuna d’aquestes Entitats. 
 
Oliva, 30 d’octubre de 2017 
 
El Regidor Delegat de Festes de l’Ajuntament d’Oliva. 
 
VIST l'informe al respecte del Sr. JOSEP ANTONI SANTACREU, Tècnic de Cultura, el qual és com 
segueix: 
 
Informe atorgament de subvenció nominativa a l’Associació Junta Local d’Associacions Falleres 
d’Oliva. 
 
Josep Antoni Santacreu i Grimalt, com a tècnic de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, en relació a 
l’assumpte epigrafiat, d’ordre de l’Alcaldia, emet el següent INFORME: 
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Primer.- En el Pressupost municipal corresponent a l’any 2017, entre altres, s’estableix la següent 
subvenció nominativa:  
 
33800 48920000 Festes Populars. Transf. Junta Local Fallera.............22.000 euros. 
 
Segon.- L’atorgament d’aqueste subvenció haurà d’acomplir el requisit següent.  
 
a) L’aprovació de la subvenció i el conveni que la regula, pel ple de la corporació municipal. 
b) L’existència de crèdit adequat o suficient per atendre l’obligació de contingut econòmic que es derive 
de la concessió de la subvenció i que a tals efectes s’ha realitzat la retenció de crèdit corresponent. 
c) Allò previst en la base 25 de les bases d’execució del pressupost Municipal per l’exercici de 2017.- 
Subvencions, premis i dotació econòmica a grups polítics, on s’estableix que l’Ajuntament podrà concedir 
subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les quals complementen aspectes de 
l’activitat municipal o defensen interessos generals o sectorials dels veïns.  
 
A l’objecte de garantir els principis d’objectivitat, concurrència, publicitat i transparència de l’actuació 
municipal, s’hauran d’observar les següents normes: 
- Les Associacions hauran d’estar prèviament inscrites en el Registre Municipal d’Associacions veïnals 
previst en l’article 236 del ROF. 
- La Sol·licitud de subvenció anirà acompanyada d’un projecte de les activitats a desenvolupar durant 
l’any 2017 i el seu pressupost i serà subscrita pels seus representants legítims. 
- Els sol·licitants hauran d’acreditar mitjançant certificació expedida per la tresoreria municipal que es 
troben al corrent de les seues obligacions amb l’ajuntament. 
- Els sol·licitants hauran d’acreditar estar al corrent en les obligacions tributaries i de la Seguretat Social. 
- Els perceptors de subvencions econòmiques hauran de justificar la quantitat atorgada abans del 31 de 
gener de 2018 
 
Tercer.- En data 21/03/2017 i número de registre 4974, l’antiga Associació Junta Local Fallera 
d’Oliva, va sol·licitar la seva inscripció en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament 
d’Oliva, amb la denominació de Junta local d’Associacions Falleres d’Oliva, inscripció que és va 
aprovar mitjançant el corresponent Decret d’Alcaldia número 796/17 de data 10 d’abril de 2017, amb el 
número de Registre 262. 
 
Quart.- En data 18/09/2017 i número de registre 14.429 l’Associació Junta Local d’Associacions Falleres 
d’Oliva amb CIF-98900863, va presentar la corresponent instància sol·licitant la Subvenció nominativa 
corresponent a l’any 2017. 
 
Cinqué,- Una vegada analitzada i revisada tota la documentació presentada per l’Associació Junta Local 
d’Associacions Falleres d’Oliva amb CIF-98900863 i condicionada als preceptius informes Jurídics i de 
fiscalització de la Intervenció Municipal, S’informa: 
 
- Que aquesta s’ajusta a la requerida en les bases d’execució del pressupost municipal de 2017.  
- Que hi ha crèdit disponible en el pressupost municipal de 2017 i s’ha realitzat la corresponent Retenció 
de Crèdit per un import de 22.000 euros, en la partida de Festes Populars.- Transferència a la Junta Local 
Fallera d’Oliva. Programa.-33800. Econòmica.- 4892000. Referència. 22017003763 i número 
d’operació.- 220170013906 
- Que Les activitats objecte de Subvenció són les pròpies de les Festes de Falles i complementen les 
activitats municipals en matèria de festes, folklore, tradicions populars, foment de la cultura 
valenciana.....i són conjuntament amb les festes de Moros i Cristians i de la Setmana Santa d’Oliva una de 
les fites importants en el calendari de festes locals de la ciutat d’Oliva així com un element important de 
l’oferta turística de la ciutat. 
- Que la sol·licitud de Subvenció presentada per la Junta Local Fallera d’Oliva aporta tota la 
documentació sol·licitada per l’Ajuntament d’Oliva i que és la següent; 
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Certificat d’Acta o acord de nomenament del President. 
Pressupost total de Despeses i ingressos per a 2017. 
Declaració del President sobre les subvencions o ajudes sol·licitades i/o concedides per administracions 
públiques o privades per a la realització d’activitats. 
Declaració responsable que l’entitat no incorre en cap de les causes indicades a l’article 13 de la Llei 
28/2003 de 17 de novembre, general de subvencions. 
Certificació de no tindre cap deute amb la Seguretat Social, l’Agència Estatal Tributària i l’Ajuntament 
d’Oliva. 
Projecte de les activitats per a les quals es sol·licita la subvenció. 
 
És per tot açò que s’informa Favorablement, al efectes de la seva tramitació, la sol·licitud de subvenció 
de l’Associació Junta Local d’Associacions Falleres d’Oliva, prèvi informe de la Secretaria General i 
fiscalització de la intervenció municipal, i posterior emissió de dictamen de la Comissió informativa de 
Serveis Socioculturals i remissió, si s’escau, al ple de la corporació, que és segons allò previst a la base 25 
de les bases d’execució del pressupost municipal de 2017, l’òrgan competent per tal d’aprovar el 
corresponent conveni i concedir la subvenció establerta en el pressupost municipal de 2017. Tanmateix, 
que és subjecte a les entitats perceptores de subvencions al compliment de la pertinent justificació en els 
termes assenyalats en la Base 25 de les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici de 
2017, en el corresponent conveni regulador i en allò previst en la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de Subvencions, on es regula el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les 
Administracions Públiques. 
 
Tot això és el que té a bé informar als efectes oportuns. 
 
Oliva, 2 de novembre de 2017 
 
VIST l'informe de la Sra. SOFIA GREGORI BOSCH, Cap del Departament Jurídic i 
Administratiu de Secretaria, el qual és com segueix:  
 
 
SECRETARIA 
ASSUMPTE: Subvenció nominativa a la Junta Local d’Associacions Falleres d’Oliva i Conveni 
regulador 2017. 
 
INFORME 
Vista la petició de subvenció efectuada per la Junta Local d’Associacions Falleres d’Oliva, el funcionari 
que subscriu emet el següent INFORME 
 
1. ANTECEDENTS 
1r) En data 18 de setembre de 2017, per D. Vicente José Pérez Bernabeu, com a President de la Junta 
Local d’Associacions Falleres d’Oliva, presenta sol·licitud de Subvenció mitjançant escrit núm. 
2017/14429. 
2n) La Base 25 de les d'Execució del Pressupost Municipal per a l'exercici 2017, estableix la possibilitat 
que l'Ajuntament concedisca subvencions a Entitats o Associacions de particulars, les activitats de les 
quals complementen aspectes de l'activitat municipal, o defensen interessos generals o sectorials dels 
veïns, havent-se d'observar les següents normes: 
e) Les Associacions hauran d'estar prèviament inscrites en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals 
previst en l'article 236 del ROF. Excepcionalment es podrà atorgar subvenció a associacions d'àmbit 
superior al Municipi, encara que no estiguen inscrites en aquest Registre. 
f) La sol·licitud anirà acompanyada d'una Memòria de les activitats a desenvolupar durant l'any i el seu 
pressupost i subscrita pels seus representants legítims. 
g) El sol·licitant haurà d'acreditar mitjançant certificació expedida per la Tresorera Municipal que es 
troben al corrent de les seues obligacions amb l'Ajuntament. 
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h) Els perceptors de subvencions hauran de justificar, abans del 31 de gener de l'any posterior a aquell 
en què es concedisquen, l'aplicació dels fons percebuts. 
3r) Aquesta mateixa Base 25, al seu apartat 3r, estableix una sèrie de subvencions de caràcter nominatiu 
amb les quantitats que suposa cadascuna d'elles, dins de les quals es troba la Junta Local d’Associacions 
Falleres d’Oliva, corresponent la seua concessió al Ple de la Corporació, juntament amb l'aprovació del 
conveni regulador. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
1r.- En tractar-se d'una subvenció, resulta aplicable la següent legislació: 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. (LGS). 
- RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. 
(RLGS). 
- Les Bases d'Execució del Pressupost per a l'exercici 2017. 
- Reglament Municipal Regulador de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament d'Oliva, aprovat pel 
Ple de l'Ajuntament el 29 de novembre de 2001, modificat el 20 de gener de 2005. 
2n.- Assenyala l'article 8.1 de la Llei General de Subvencions, que: “1. Els òrgans de les Administracions 
públiques o qualssevol ens que proposen l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de 
concretar en un pla estratègic de subvencions, els objectius i efectes que es pretenen amb la seua 
aplicació, el termini necessari per a la seua concessió, els costos previsibles i les seues fonts de 
finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.” 
Aquest Pla Estratègic s’haurà d'ajustar en el seu contingut a l'establert en l'article 12 del Reglament 
General de Subvencions. 
A més, l'article 9.2 de la Llei General de Subvencions indica que: “2. Amb caràcter previ a l'atorgament 
de les subvencions, s’hauran d'aprovar les normes que establixen les bases reguladores de concessió en 
els termes establerts en aquesta llei.” 
Aquestes bases reguladores, en el cas de les corporacions locals, s’hauran d'aprovar en el marc de les 
bases d'execució del pressupost, a través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant una 
ordenança específica per a les diferents modalitats de subvencions, amb el contingut mínim que 
s'assenyala a l'apartat 3 de l'article 17 de la LGS. 
3r) Per la seua banda, l'article 22.2 de la LGS preveu la possibilitat d'atorgar de forma directa les següents 
subvencions: 
a) Les previstes nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de 
les Entitats Locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d'aquestes 
subvencions. 
En idèntics termes es pronuncia l'article 55.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions. 
Tal com s'ha indicat anteriorment, la Base 25 d'Execució del Pressupost per a 2017, contempla, entre unes 
altres, aquesta assignació directa i per la següent quantia: 
 

APLICACIÓ IMPORT 
33800 48920000 Festes Populars.- Transf. Junta Local Fallera Oliva 22.000 

 
S’ha de portar a col·lació que, tal com s'indica en l'informe del Tècnic de Cultura de data 2 de novembre 
de 2017, l'antiga Associació Junta Local Fallera d'Oliva va sol·licitar la seua inscripció en el Registre 
Municipal d'Associacions de l'Ajuntament d'Oliva, amb la denominació de Junta Local d'Associacions 
Falleres d'Oliva, inscripció que es va aprovar mitjançant el corresponent Decret de l'Alcaldia núm. 
796/17, de 10 d'abril, amb el nombre de registre 262. 
4t) Pel que es refereix al conveni regulador, l'article 28 de la LGS els configura com l'instrument habitual 
per canalitzar les subvencions previstes nominativament als Pressupostos Generals de l'Estat, o en els de 
les corporacions locals, sense perjudici del que referent a això establisca la seua normativa reguladora, i a 
través d'ells s'establiran les condicions i compromisos aplicables de conformitat amb el que es disposa en 
aquesta llei. 
Per la seua banda l'article 65.3 del Reglament de la Llei General de Subvencions afegeix que “La 
resolució o, si escau, el conveni haurà d'incloure els següents extrems: 
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a) Determinació de l'objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris, d'acord amb l'assignació 
pressupostària. 
b) Crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa i quantia de la subvenció, individualitzada, si escau, 
per a cada beneficiari si foren varis. 
c) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea 
o d'organismes internacionals. 
d) Terminis i maneres de pagament de la subvenció, possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i 
abonaments a compte, així com el règim de garanties que, si escau, hauran d'aportar els beneficiaris. 
e) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per la qual es va 
concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.” 
5é) En el corresponent expedient queda incorporada la següent documentació: 
- Sol·licitud de petició de subvenció acompanyada de: 
- Còpia d’Acta fundacional de l’Associació 
- Certificat de fundació i membres de l'Entitat 
- Pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici 
- Declaració responsable de no haver sol·licitat ni obtingut cap altra subvenció d'altres Administracions 
Públiques 
- Declaració responsable de no estar culpable en cap circumstància que li impedisca obtindre la condició 
de beneficiària d'una subvenció, segons els termes contemplats en l'article 13 de la Llei General de 
Subvencions 
- Certificat d'estar al corrent de les seues obligacions tributàries 
- Còpia d’informe de no figurar inscrit com a empresari en el sistema de la Seguretat Social. 
- Projecte d'activitats. 
- Còpia del Decret de l'Alcaldia núm. 387/17, de 27 de febrer, pel qual es resol aprovar la justificació i 
donar per justificada la subvenció atorgada per a l'any 2016. 
- Retenció de Crèdit per import equivalent al previst a les Bases d'Execució del Pressupost per a l'any 
2017, com a subvenció a atorgar per concessió directa o nominativa. 
- Text del Conveni de Col·laboració. 
- Informe emès pel Tècnic Municipal de Cultura, de 2 de novembre de 2017, respecte de la sol·licitud 
presentada. 
- Proposta de concessió de Subvenció del Sr. regidor de Festes, Comerç, Mercat i Consum, de data 30 
d’octubre de 2017. 
6é) No consta en canvi el Certificat expedit per la Tresorera Municipal que la corresponent associació no 
té deute pendent amb aquest Ajuntament, per la qual cosa amb caràcter previ a la seua concessió s’haurà 
d'incorporar a l'expedient. 
 
CONCLUSIONS 
1r- L'Ajuntament d'Oliva no disposa de Pla estratègic aprovat per a l'any 2017, incomplint-se així aquest 
requisit essencial i previ a la concessió de la subvencions. 
2n.- L'Ajuntament d'Oliva tampoc ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de les subvencions 
que es recullen en el present Decret, si bé contempla una regulació genèrica a la Base 25 de les 
d'Execució del Pressupost per a l'any 2017 i en el Reglament Municipal regulador de la concessió de 
subvencions, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 29 de novembre de 2001, modificat el 20 de gener de 
2005, que hem d'entendre vigent únicament en allò que no contradiga l'establert en la Llei General de 
Subvencions 
3r.- .Revisat l'expedient, es comprova que la documentació aportada, excepte l'indicat en l'apartat 6º) dels 
Fonaments de Dret, i el text del Conveni s'ajusten als requisits exigits en la normativa d'aplicació. 
A la vista de l'exposat, i atès que s'incomplixen els requisits previs per a l'atorgament de subvencions per 
part d'aquest ajuntament s'informa desfavorablement la proposta presentada. 
 
És el meu informe que emet en descàrrec de la meua funció. 
Oliva, 8 de novembre de 2017. La Secretària Acctal. Sofia Gregori Bosch. 
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VIST finalment l'Informe de Fiscalització de la Sra. MARTA MILVAQUES CUCART, 
Interventora Municipal, el qual és com segueix: 
 
 

 INFORME DE FISCALITZACIÓ  

 
Assumpte: Subvenció nominativa Junta Local d’Associacions Falleres d'Oliva. 
 
En compliment de l'establert en l'article 214.1 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la Base 39 d'execució del 
pressupost 2017, que establix la fiscalització prèvia limitada s'emet el següent: 
INFORME 
 
PRIMER.- Que s'ha examinat l'expedient de referència. 
 
SEGON.- Es comproven els següents extrems: 
 
_X_ L'existència de crèdit pressupostari i que el proposat és adequat i suficient a la naturalesa de la 
despesa o obligació que es proposa contreure (RCs núm. 220170013906).  
 
X La despesa es proposa a l'òrgan competent 
 

 Alcaldia 
 Regidor Delegat de l'Àrea 
 Junta de Govern 

X Ple 
 
_ X_ S'incorpora informe FAVORABLE del Cap del Departament responsable de la despesa en relació a 
la concurrència de les circumstàncies de l'art. 22.2.c de la LGS i en el qual s'acredita que el beneficiari ha 
presentat documentació que acredita que es troba al corrent de les seues obligacions amb l'Ajuntament, 
amb l'AEAT i amb la Seguretat Social i que no té pendent de justificar o reintegrar cap subvenció anterior 
atorgada per l'Ajuntament, havent transcorregut el termini per fer-ho. 
_ _ S'incorpora informe jurídic FAVORABLE en relació a la proposta i en relació al Conveni o resolució 
que es proposa adoptar, amb referència expressa al fet que est recull els extrems assenyalats en l'art. 65.3 
del Reglament de la LGS. 
 
OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
Així mateix, per aquesta Intervenció s'han realitzat la comprovació d'altres extrems addicionals, 
realitzant-se les següents OBSERVACIONS COMPLEMENTÀRIES: 
 
-Primer.- Es comprova que l'expedient incorpora text del conveni que es proposa subscriure. La clàusula 
Novena del Conveni fa referència a la Llei 30/92 pel que haurà d'adequar-se a la normativa actual. 
 
-Segon.- El pressupost que presenta l'entitat, tal com s'adverteix en l'informe jurídic corresponent, es 
presenta amb un dèficit inicial, per la qual cosa es desconeix com van a finançar-se operacions per import 
de 200 €. No es preveuen aportacions dels membres de l'entitat. 
 
-Tercer.- La vigència del conveni és de l'un de Gener a 31 de Desembre de 2017, per la qual cosa es 
considera que la tramitació d'aquest expedient s’hauria d'haver realitzat amb anterioritat. 
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Així mateix el conveni preveu l'abonament del 50% de l'import de la subvenció en el moment de la 
signatura del conveni sense justificació. En aquest sentit s’ha d'advertir que l'art. 34 de la Llei disposa que 
“El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació, pel beneficiari, de la realització de 
l'activitat, projecte objecte o adopció del comportament per al qual es va concedir en els termes establits 
en la normativa reguladora de la subvenció.(...) Quan la naturalesa de la subvenció així ho justifique, 
podran realitzar-se pagaments a compte (...) També podran realitzar-se pagaments anticipats a beneficiaris 
que suposaran lliuraments de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per a 
poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció. Aquesta possibilitat i règim de garanties ha de 
preveure's expressament en la normativa reguladora de la subvenció”. En qualsevol cas, ja que està 
avançat l'exercici convé valorar la possibilitat d'exigir la justificació amb caràcter previ, ja que en cap cas 
podrà acreditar-se que es tracte d'un finançament necessari per a dur a terme l'activitat, en tot cas, 
s'adverteix que amb caràcter previ a l'abonament haurà de quedar acreditat tant la despesa realitzada amb 
factures de l'entitat beneficiària, com la realització de les activitats previstes en el conveni. La justificació 
s’haurà d'aprovar juntament amb un escrit del Secretari i del President que acredite que aquesta 
documentació no va a ser presentada per a justificar una altra subvenció. 
Quart.- Les Bases d'Execució del pressupost de l'Ajuntament d'Oliva preveuen una subvenció nominativa 
a la Junta Local Fallera d'Oliva amb CIF 46461158, si bé, es proposa la concessió de subvenció a la 
Junta Local d'Associacions Falleres d'Oliva amb CIF 98900863, que, segons s'informa en l'informe 
del Tècnic del Cultura és l'antiga Junta Local fallera, si bé, considerant les dates en què es va sol·licitar la 
inscripció en el Registre Municipal d'Associacions, podia haver-se incorporat correctament al pressupost, 
així mateix, la informació que s'incorpora a l'expedient fa referència a les dues Associacions, en qualsevol 
cas aquesta Intervenció considera que el Ple de la Corporació haurà de pronunciar-se expressament sobre 
la Concessió d'una subvenció nominativa a una Associació amb nom i CIF diferent a l'expressament 
prevista en les Bases. 
Cinquè.- L'expedient incorpora Informe jurídic de data 8 de novembre en el qual s'informa 
desfavorablement la proposta presentada pel Regidor Delegat de data 30 d'Octubre per incomplir requisits 
previst a l'atorgament de subvencions, fonamentalment la inexistència de Pla estratègic, si bé cal 
assenyalar que el Ple de la Corporació del passat 30 de novembre va aprovar el Pla estratègic per als 
exercicis 2017-2019, quedant pendent la publicació d'aquest Pla en el BOP. Així mateix s'ha incorporat 
certificat d'estar al corrent amb l'Ajuntament d'Oliva. 
 
Oliva, quatre de Desembre de 2017. La Interventora. Marta Milvaques Cucart 
 
Es sotmet a votació la proposta. Segons el sistema vigent de vot ponderat, voten a favor els 
representants del Grup Compromís per Oliva (5 vots), del Grup Projecte Ciutadans d’Oliva (4 
vots), del Grup Esquerra Unida-Acord Ciutadà (1 vot), i del Grup Partit Gent d'Oliva (1 vot).  
 
S’abstenen els representants del Grup Partit Popular (6 vots) i del Grup Socialista (4 vots). 
 
La Comissió, per 11 vots a favor i 10 abstencions, DICTAMINA FAVORABLEMENT i eleva 
al Plenari de la Corporació la següent PROPOSTA D'ACORD 
 
PRIMER- Atorgar a la Junta Local d'Associacions Falleres d'Oliva, en concepte de subvenció 
nominativa, la quantitat total de vint-i-dos mil euros (22.000 €). 
 
SEGON.- Aquesta subvenció s'haurà de formalitzar mitjançant el corresponent Conveni de 
Col·laboració entre l'Ajuntament d'Oliva i la Junta Local d'Associacions Falleres d'Oliva.” 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el 
dictamen transcrit anteriorment. 
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NOVÉ.- DICTAMEN CI EXTRAORDINÀRIA I URGENT D’HISENDA I BÉNS 
MUNICIPALS SOBRE LA CONTINUÏTAT DE LA “CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA 
PER LA GESTIÓ DELS SERVEIS DE SALVAMENT I SOCORRISME EN LA 
PISCINA CLIMATITZADA, CONTROL D’ACCESSOS, MANTENIMENT I NETEJA I 
RESTAURACIÓ EN EL COMPLEX ESPORTIU COBERT D’OLIVA, I TAMBÉ DE LA 
DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DE DOCÈNCIA EN ACTIVITATS 
AQUÀTIQUES I ALTRES POSSIBLES SERVEIS COMPLEMENTARIS”. 
 
 
Informats del dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Béns Municipals, de 
data 11 de desembre de 2017, en relació a l’assumpte de l’epígraf, que diu textualment: 
 
 
“PROPOSTA CONTINUÏTAT DEL CONCESSIONARI EN LA GESTIÓ DELS 
SERVEIS PÚBLICS DE SALVAMENT I SOCORRISME EN LA PISCINA 
CLIMATITZADA, CONTROL D’ACCESSOS, MANTENIMENT, NETEJA I 
RESTAURACIÓ EN EL COMPLEX ESPORTIU COBERT D’OLIVA, AIXÍ COM LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS DE DOCÈNCIA EN ACTIVITAT 
AQUÀTIQUES I ALTRES POSSIBLES SERVEIS COMPLEMENTARIS. 
 
El Ple de l'Ajuntament d'Oliva, en sessió ordinària celebrada el 25 de novembre de 2010, va 
acordar la celebració del contracte de “Concessió administrativa per a la gestió dels serveis de 
salvament i socorrisme en la Piscina Climatitzada, control d'accessos, manteniment i neteja i 
restauració en el complex esportiu cobert d'Oliva, així com la de prestació de serveis públics de 
docència en activitats aquàtiques i uns altres possibles serveis complementaris” i la seua 
adjudicació a favor de l'empresa GESTIÓN SALUD Y DEPORTE, S.L.U., formalitzant-se el 
Contracte Administratiu en data 1 de desembre de 2010. 
 
En la Clàusula VI del Plec de Clàusules Administratives Particulars, que regien per a la 
contractació al·ludida, s'expressava que el termini de durada de la concessió era de quatre anys, 
a comptar des de la data de notificació de l'adjudicació, termini que va expirar el 30 de 
novembre de 2014, preveient-se que es podia prorrogar per anualitats completes fins a un 
màxim de dues anualitats, comptades a partir de la finalització del termini dels quatre anys 
inicials. En idèntics termes s'expressava a la Clàusula Tercera del Contracte Administratiu. 
 
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 27 de novembre de 2014, va acordar 
autoritzar la primera de les pròrrogues, amb efectes des del dia 1 de desembre de 2014 al 30 de 
novembre de 2015, i en sessió ordinària celebrada el 26 de novembre de 2015, va acordar 
autoritzar la segona de les pròrrogues, amb efectes des del dia 1 de desembre de 2015 fins al 30 
de novembre de 2016. 
 
Des de llavors els serveis objecte del contracte s'han vingut prestant per la mercantil 
concessionària a petició pel Sr. Alcalde Acctal, mitjançant escrit de data 25 d'agost de 2016, en 
els mateixos termes i condicions que es venien prestant, però sense cobertura contractual, atés 
que tant el contracte com les dues pròrrogues admissibles havien finalitzat. 
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Per eixe motiu, l'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 8 de juny de 
2017 va adoptar acord de requerir a la mercantil GESTIÓN SALUD Y DEPORTE, S.L.U., que 
continuara prestant i duent a terme tots i cadascun dels serveis que van constituir l'objecte del 
contracte pel qual en va resultar adjudicatari, en els mateixos termes i condicions previstes en 
els plecs i contracte que va servir de base per a la seua adjudicació, mentre aquest Ajuntament 
procedira a l'adjudicació del nou contracte i el mateix es perfeccionara mitjançant la seua 
formalització en document administratiu, termini que, es deia, no podria estendre's més enllà del 
13 de desembre de 2017. Acceptant l'advertiment efectuat per l'informe de fiscalització de la 
intervenció municipal amb data 2 de Maig de 2017 i la indicació pel tècnic que subscriu en 
aqueix mateix sentit. 
 
Finalment, va ser en la sessió extraordinària del Ple celebrada en data 23 de novembre de 2017 
quan es van aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i el de Prescripcions 
Tècniques que han de regir la nova concessió administrativa per a la gestió dels serveis públics 
de piscina climatitzada, piscines descobertes del complex poliesportiu municipal, explotació de 
la sala municipal de musculació, control d'accessos, manteniment i neteja en el complex 
poliesportiu cobert i les seues instal·lacions annexes, com també la prestació dels serveis 
públics de docència en activitats aquàtiques i en sec, i per tant, amb açò es va procedir a la 
tramitació de la licitació per a la posterior adjudicació de la contractació que es pretén. 
 
Vist que resulta materialment impossible que es produïsca la referida adjudicació de la 
contractació amb anterioritat al 13 de desembre de 2017, data màxima de continuïtat del 
concessionari actual (GSD) en la gestió dels serveis de salvament i socorrisme en la piscina 
climatitzada, control d'accessos, manteniment i neteja i restauració en el complex esportiu 
cobert, així com també la prestació dels serveis públics de docència en activitats aquàtiques i 
altres possibles serveis complementaris, prevista i acordada al plenari de data 8 de juny de 2017 
abans esmentat. 
 
Vist l'informe del tècnic municipal de contractació administrativa, José-Sebastián Estela 
Climent, de data 24 de novembre de 2017 informant desfavorablement la possibilitat d'una nova 
prolongació en la continuïtat dels referits serveis públics per part de Gestion Salud y Deporte 
SLU, però que, no obstant, conclou el mateix informe: "no obstant això, l'òrgan de contractació, amb 
el seu superior criteri, acordarà allò procedent, i li correspon valorar si ens trobem davant de motius 
d'interès públic fundats en la necessitat de prestar el servei". 
 
Vist l'informe del tècnic municipal d'Esports, Guillermo Ponzoda Ibiza, de data 4 de desembre 
de 2017, on diu a la 2a i 3a de les seues conclusions: 
 
"Segona.- Es considera plenament vigent i aplicable el supòsit justificat en l'informe emés pel tècnic que 
subscriu de data 1 de juny el present curs, on s'indica entre altres, la necessitat de continuar prestant la 
gestió d'aquestos diversos serveis, tots ells de naturalesa o caràcter esportiu en instal·lacions municipals, 
considerant-se com un servei essencial i d'interès públic, no podent ser interromput i tractant-se d'una 
situació transitòria. 
 
Tercera.- Vistos els antecedents i a reserves dels termes que puguen deduir-se dels informes 
complementaris indicats, s’ha de considerar la possibilitat de la petició o plantejament municipal a la 
mercantil GESTIÓN, SALUD y DEPORTE SLU de la prolongació més enllà del 13 de desembre, dels 
serveis objecte de la concessió adjudicada, en els mateixos termes i condicions amb què s'estan prestant, 
amb subjecció plena als plecs que van servir de base d'adjudicació, inclusivament el preu que ha de 
percebre el contractista. 
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No obstant açò anterior i vista la possibilitat que el nou contracte de concessió s'inicie durant el segon 
trimestre de l'any 2018, en relació a l'equilibri econòmic de la concessió, i tenint en compte que el flux 
d'ingressos no es produeix de manera uniforme durant tots els mesos de l'any, seria convenient que la 
continuïtat de la prestació es produïra fins al 31 de maig. Sent l'1 de juny del 2018 (data d'inici 
d'inscripcions de la temporada estival), com la millor opció per a data d'inici efectiu de la gestió dels 
serveis objecte de la nova concessió." 
 
Vist l'informe de la interventora municipal, Marta Milvaques Cucart, de data 5 de desembre de 
2017, on s'informa desfavorablement la possibilitat de la continuïtat del concessionari actual 
(GSD) en la gestió dels referits serveis, entre d'altres extrems, per la indeterminació del cost que 
açò puga suposar. 
 
Considerant que l'informe de la cap del departament jurídic-administratiu de secretaria, Sofía 
Gregori Bosch de data 1 de juny de 2017, concloïa que "està admesa doctrinal i jurisprudencialment 
la possibilitat que el contractista (en aquest cas, GESTION, SALUD Y DEPORTE SLU) continue prestant 
el servei transitòriament una vegada esgotat el termini contractual i fins que existisca un nou adjudicatari 
del servei, en els mateixos termes i condicions amb què s'estan prestant els serveis, amb subjecció plena 
als plecs que van servir de base d'adjudicació, inclusivament el preu que ha de percebre el contractista, i 
sempre que es motive en raons d'interès públic i necessitat en la prestació del servei, motivacions aquestes 
que es justifiquen en l'informe emès pel tècnic municipal d'Esports". 
 
Considerant que el servei de la piscina climatitzada, juntament amb les activitats aquàtiques i en 
sec, tot i no ser un servei essencial per al funcionament de l'administració, sí és un servei 
d'indubtable interés públic, atés la quantitat d'usuaris i usuàries que en fan ús diàriament, així 
com dels beneficis que comporta per a la salut i el benestar de les persones. 
 
Considerant que, com diu el tècnic municipal d'Esports, Guillermo Ponzoda Ibiza, al seu 
informe de data 4 de desembre de 2017 “l’Ajuntament d’Oliva no disposa, ni pot disposar a curt, 
mitjà i llarg termini, amb els mitjans humans suficients per portar a terme la gestió dels mateixos, atesa 
l’escassesa  de personal municipal propi de la plantilla municipal que es puguera  destinar a alguns dels 
serveis pretesos, tal com ja indicava en l’informe tècnic del passat 1 de juny, circumstància qeu no s’ha 
vist alterada actualment.” 
 
Considerant que la data de finalització que ara es proposa (31-5-2018) no coincideix amb un 
trimestre complet dels previstos al contracte subscrit amb el del concessionari actual. 
 
I considerant que, tal i com apunta la interventora municipal al seu informe de data 5 de 
desembre de 2017, es produeix una certa indeterminació del cost que puga suposar la referida 
continuïtat del servei. 
 
La Comissió d’Hisenda, amb el vot favorable de D. Vicent Canet Llidó (representant de Bloc-
Compromís, 5 vots), D. Blai Peiró Sanchis (representant de Projecte Ciutadans d’Oliva, 4 vots), 
, 1 vot) i D. Álex Salort Rubio (representant de Esquerra Unida, 1 vot) i l’abstenció de D. 
Salvador Llopis Ibiza (representant del PP, 6 vots), Dª Ana Mª Morell Gómez (representant del 
PSOE, 4 vots), i D. José Salazar Cuadrado(representant de Gent d’Oliva) DICTAMINA 
FAVORABLEMENT i eleva a l'Ajuntament Ple, en la seua qualitat d'òrgan de contractació en 
els termes disposats a la Disposició Addicional Segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, la 
següent PROPOSTA D’ACORD 
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Primer.- Requerir a la mercantil Gestion Salud y Deporte SLU que, en tant en quant este 
Ajuntament procedisca a l'adjudicació del nou contracte (i aquest es perfeccione mitjançant la 
seua formalització en contracte administratiu), continue prestant i duent a terme tots i cadascun 
dels serveis que van constituir l'objecte del contracte pel qual va resultar adjudicatari del mateix, 
tot això en els mateixos termes i condicions previstos als plecs i contracte que va servir de base 
a la seua adjudicació, llevat de l'aspecte retributiu, que es resoldrà mitjançant una liquidació 
trimestral i una liquidació final. 
 
Segon.- Assenyalar a Gestion Salud y Deporte SLU que la continuïtat en la prestació d'aquestos 
serveis ho serà fins el dia 31 de maig de 2018, data en què, previsiblement, ja s'haurà produït la 
formalització del nou contracte amb la mercantil adjudicatària. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la mercantil interessada, i que es done trasllat als 
departaments de Contractació Administrativa, Intervenció i Tresoreria municipals, als efectes 
oportuns.” 
 
 
Finalitzades les intervencions, que després es reproduiran. 
 
El Ple de l’Ajuntament, amb 11 vots a favor (5 del Grup Compromís per Oliva, 4 del 
Grup Projecte – Ciutadans d’Oliva, 1 del Grup Municipal Gent d’Oliva, i 1 del Grup 
Esquerra Unida del País Valencià ); i 7 vots en contra (4 del Grup Partit Popular, i 3 del 
Grup Socialista Municipal,); acorda aprovar el dictamen transcrit anteriorment.  
 
 
Les intervencions a què s’ha fet referència en aquest assumpte es reprodueixen tot 
seguit: 
 
 
 Sr. Canet Llidó: “Simplement volia explicar el que vaig dir en la Comissió 

Informativa d'Hisenda i ja està. Al plenari del 23 de novembre vam aprovar els 
plecs, i en aquell moment érem conscients que al 13 de desembre que era la data que 
ens vam fixar a juny, òbviament, no anàvem a arribar; però vam considerar que 
primer s'havia d'adoptar l'acord d'aprovar el plecs i iniciar el procediment de 
licitació, i amb posterioritat, parlar amb l'empresa concessionària actual si volia 
continuar el servei en els mateixos termes, no del tot, ara després ho explicaré, més 
o menys en els mateixos termes, i posteriorment aquesta proposta de la continuïtat 
del servei de la piscina coberta i altres serveis de l'actual concessió de la piscina. En 
aquests moments es porta la proposta i comentava que, pràcticament, eren els 
mateixos termes. Ho vam explicar en la comissió informativa, quan vam adoptar la 
proposta de continuïtat en juny ho vam fer fins al 13 de desembre, i es produïa un 
any complet de prestació del servei, i per tant, allò s'ajustava al que estava previst en 
l'informe econòmic, amb el qual es va licitar i adjudicar la concessió; ara el que 
estem demanant és la continuïtat del servei fins al 30 de maig de l'any 2018, a 
conseqüència que això és el que es considera per part del tècnic, i del departament, 
com la data més convenient; i el 30 de maig del 2018 no es produeix un anys 
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complet en la concessió, per tant pot produir-se un cert desajustament econòmic pel 
que fa als informes econòmics en els quals es basava el cànon de la concessió, i per 
això el que es demana és que es continue la concessió en els mateixos termes, 
excepte en allò referit a la part retributiva, que es farà d'acord amb una liquidació, 
primer trimestral i després definitiva, perquè es produïsca més o menys d'acord amb 
la cadència en la qual actualment està produint-se el pagament del cànon.” 

 
 
 Sr. Mengual Manzanares: “Algú ha de posar fre a aquest desgavell, a aquesta 

irresponsabilitat, a aquesta incompetència, algú ha de dir en aquesta corporació o en 
aquest govern, fins ací. Evidentment, tenim un màxim representant que és el Sr. 
alcalde, que hauria de ser ell qui posara fi a aquest desgavell, o directament el Sr. 
regidor d'Esports dimitir i deixar ja aquest desgavell que ocorre sempre en les seues 
Regidories. Però ara parlem directament d'Esports. No és la notícia de l’ALEEO, ni 
la pèrdua de subvencions, ni el plec del trinquet, realment és que vosté no sé que fa 
el dia a dia, però en aquest tema ho hem repetit fins la sacietat en els plenaris. En 
agost del 2016, del 2016, ja a traves de l'Alcaldia, en aquell moment el Sr. Salazar 
d'alcalde accidental, va enviar una petició a l'empresa per vore com estava la 
situació; és així Sr. Salazar? Així és. Agost del 2016. I ara hem d'arribar ací, un 12 
de desembre, segons el regidor de Contractació perquè igual és millor abans parlar 
amb aquesta empresa, que el plec o viceversa, però al final parlem d'agost del 2016 i 
arribem ací i resulta que apleguem a un punt de l'ordre del dia, que no és perquè el 
Sr. Mengual o el seu grup ho pense, amb un informe de fiscalització desfavorable, i 
amb un informe contundent del tècnic de contractació, desfavorable on li indica que 
trenca el caràcter de transitorietat i/o excepcionalitat, però a sobre li reitera que ha 
tingut temps més que suficient per poder portar a terme un plec en condicions, i no 
de nou, tornar a fer una altra pròrroga; vostés són el govern de la pròrroga. I al final, 
on està la tasca? On està la situació d'un regidor, la responsabilitat; vosté és el 
màxim representat de la Regidoria d'Esports, i vosté no sé que fa el dia a dia, perquè 
al final aquest plenari, com un dia va dir molt bé el Sr. Canet, és com el dia de la 
marmota, pareix que tots el plenaris siguen exactament igual; i exactament li vaig 
dir en un plenari que el tema de la improvisació de vegades ix bé i de vegades ix 
malament. Vosté ni tan sols sap improvisar, per tant, treballe, organitze i planifique. 
I al Sr. alcalde li reitere, això no pot continuar com està funcionant a dia de hui, té 
regidors que no estan a l'altura de les circumstàncies, té regidors que plenari a 
plenari o dia a dia, estem malbaratant una situació de bonança i necessitat imperiosa 
que té el nostre municipi. Per favor, que algú coherent pose fre a aquest govern, 
perquè de nou ens veiem abocats a una improvisació amb informes desfavorables, 
amb una pèrdua de serveis, perquè, al final, vorem quins serveis van a donar-nos, 
perquè és una pròrroga de la pròrroga de la pròrroga i vosté segueix mirant a vore si 
el 13 de desembre continuem en aquest servei, ja està bé. Per favor, Srs. regidors del 
govern, ja està bé; que algú dimitisca o prenga mesures en aquesta situació, perquè 
vosté no estan a l'altura de les necessitats d'Oliva.” 
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 Sr. Llopis Ibiza: “Està clar l'explicació del Sr. Mengual, no vaig a ser massa 
repetitiu, però vull deixar quatre coses clares. Primera, el Partit Popular en aquest 
punt anem a votar en contra; no és un vot negatiu cap a la gestió de l'empresa que 
està ara prestant servei, però és de veres que així no podem estar; el contracte es va 
acabar en el 2014, una primera prorroga en el 2015, i és de veres que el Sr. Salazar 
en el 2016 demana, quan ell agarra l'Alcaldia accidental, una documentació per vore 
com està l'assumpte, després els informes desfavorables que tenim dels nostres 
propis tècnics on ens diuen que sí que ha hagut temps suficient per a dur a terme 
aquest tipus de convenis i contractes, i vegem que no es fa; és a dir, açò és inviable, 
no és pot votar mai a favor, aquesta deixadesa, aquesta falta de coordinació és 
impossible, i jo no vaig a entrar en quins regidors no estan a l'altura, la veritat 
m'agradaria, però no vaig a fer-ho, perquè igual que tenim nosaltres ulls, crec que el 
Sr. alcalde i els altres socis de govern també en tenen; caldria preguntar-nos per què 
no volen vore-ho. El Partit Popular, repetisc, crec que de l'agost del 2016 a 
desembre del 2017 ha hagut temps suficient, i no anem a recolzar aquest punt com sí 
que hem fet en els anteriors; però aquest, açò ja és massa, ja ho vaig dir en la 
comissió d'ahir, hem tingut comissions extraordinàries l'any passat, plenaris 
extraordinaris, i ara tenim comissions extraordinàries novament, més plenaris 
extraordinaris, perquè vostés mai arriben a hora; i si açò no es frena està clar que 
acabarem la legislatura amb més comissions extraordinàries, amb més plenaris 
extraordinaris i la feina per fer.” 

 
 Sr. Canet Llidó: “Jo no recorde quan vaig dir el dia de la marmota, però 

perfectament podria haver-ho dit i crec que, de fet, està bien traído, que es diu en 
castellà, el record; perquè en varies ocasions hem parlat d'aquesta qüestió i 
probablement jo no m'haja sabut fer entendre en ocasions anteriors. Quan jo he 
intentat contextualitzar aquelles coses que passen, jo ho vaig fer, recorde, amb motiu 
del contracte de salvament i socorrisme, i en altres ocasions, no és per a entrar en el 
joc del “i tu més” que habitualment estem acostumats, sinó perquè d'alguna forma, i 
vaig intentar apuntar en l'últim plenari, separar aquelles coses que són conjunturals 
de les que són estructurals. Quan nosaltres trobem que hi ha circumstàncies que es 
repeteixen d'una forma reiterada en una administració, o en qualsevol organisme, o 
en qualsevol circumstància de la vida, es repeteixen d'una forma reiterada, cal tindre 
com a possibilitat el fet que estiguem davant un fet que és estructural, i no 
simplement conjuntural, perquè si sempre estem ensopegant amb les mateixes 
pedres pot voler dir que hi ha alguna cosa que ens fa ensopegar sempre amb les 
mateixes pedres. Jo no puc dir que les coses no s'hagen de millorar, tant els 
portaveus el Sr. Llopis, com el Sr. Mengual, en aqueix sentit jo no puc dir res, les 
coses s'han de millorar, certament ja ho havíem dit en altres ocasions; però no és 
aquest cas l'únic en el qual s'han de millorar, hi ha moltes altres en les quals s'ha de 
millorar i allò important és que, i m'explique, dic, no és l'únic cas de contractes que 
tenim fora de la seua cobertura contractual; és més, si repassem del global de 
contractes que tenim en l'ajuntament observarem que tenim més d'un, i més d'uns 
quants importants, més d'un i més d'uns quants importants, recalque. I ha passat ara i 
ve passant, vull dir, si passa ara i ve passant, vol dir que haurem de prendre les 
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mesures per a poder-ho solucionar; jo apunte a mesures que tenen a vore amb la 
plantilla, amb el reforçament de la plantilla i que tenen a vore amb decisions que 
s'han d'adoptar a l'hora de valorar la necessitat de reforçar els departaments que 
estan tramitant aqueixos tipus de gestions en el dia a dia. Cada vegada tenim una 
normativa que és més exigent, cada vegada anem adoptant un compromís per tal que 
els expedients estiguen més complets, amb tota la documentació que requereixen, la 
qual cosa està molt bé, podem comparar els expedients de hui en dia amb alguns 
expedients de fa un temps, però encara no tenim la quantitat de gent suficient en 
l'administració central per a poder donar abast a tota la quantitat de feina, i de 
necessitats actuals que requereix l'administració local en aquests moments; i per 
tant, per a poder solucionar d'una volta i per totes aspectes com aquest i altres que es 
puguen apuntar el que farà falta serà que quan toque prendre aqueixes decisions no 
mirem cap a un altre lloc, o no apuntem cap a solucions a curt termini.” 

 
 Sr. Peiró Sanchis: “En primer lloc vull dir que no tinc intenció de dimitir, no crec 

que aquest regidor siga un malfeiner, i estiga fent les coses malament. Llàstima, i li 
ho dic de debò, llàstima que els grups de l'oposició no vegen realment on està el 
problema. Jo tampoc vull tirar d'hemeroteca, però en els últims mesos, en els últims 
anys, en els últims decennis, s'han produït situacions en aquest ajuntament, 
situacions greus, situacions molt greus que han fet que els procediments 
administratius no vagen en l'agilitat que deuria, o que voldríem tots. No li dic que la 
piscina es va tancar quan governava una persona del seu partit, no li dic els 
procediments d'expropiació que ens van costar fortunes, perquè de tot el que està 
passant aquests mesos o aquestes setmanes, de les subvencions que no arriben a 
publicar-se quan cal, d'informes que se't posen damunt de la taula i et diuen que hi 
ha disponibilitat de terrenys i tu ho has de creure, perquè està firmat per vàries 
persones amb una qualificació, quan tot això l'oposició considera que el responsable 
suprem de la gestió d'aqueix departament és el regidor, o el polític, crec que estan 
fent un flac favor a la corporació; però li dic més, una cosa és que vostés, 
políticament, consideren que deuen atacar la gestió política, jo la respecte; però li 
dic que llàstima que tinga tant de desconeixement en com es tramita un procediment 
administratiu, i un expedient, i qui porta davant els expedients i el procediments, i 
què necessiten aqueixos expedients i procediments. Quan tu dius, i dones l'ordre, 
que es vol fer una cosa determinada hi ha un aparell administratiu que és d'aquest 
regidor, del d'enfront, de l'alcalde, de vosté, de l'oposició, que porta endavant un 
expedient, i a partir d'aqueix moment els informes, els procediments, les 
publicacions, les disponibilitats no són cosa del regidor perquè no té competència 
per a fer això. Per tant, li dic que em sap greu que tinga aqueixa visió, perquè 
nosaltres podrem governar un any més, dos anys més, cinc anys més, no ho sé, o 
any i mig; algun dia governarà vosté i quina llàstima que tota la corporació no se 
n’adone, o no vulguem fer front d’intentar solucionar estructural, com bé ha dit el 
Sr. Canet, que ens afecta a tots; no en aquest tema, en ordenances, en subvencions, 
en projectes, en moltíssimes coses que hem de buscar la fórmula perquè aquest 
ajuntament siga suficientment àgil per a tirar endavant el nostre poble.” 
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 Sr. alcalde: “Vaja acabant Sr. Peiró.” 
 
 
 Sr. Peiró Sanchis: “Aqueixa és la tasca que hauríem de mamprendre. Crec que 

dispara de manera errònia; a mi no em sap greu que em dispare, li ho dic de debò, 
però crec que seria important que tota la corporació prenguérem mesura, tots, i no 
per davant unes coses i per darrere unes altres, de quin és el vertader problema, 
problemes que no han passat ara. Li recorde el trinquet que es fa edificar sobre 
terrenys que eren privats.” 

 
 Sr. alcalde: “Sr. Peiró, s'ha passat quasi un minut, per favor vaja acabant.” 
 
 Sr. Peiró Sanchis: “Per tant, jo crec que estem intentant fer les coses el millor 

possible, i ja li dic que la meua intenció no és dimitir. Vull canviar-ho en 
col·laboració amb vostés.” 

 
 Sr. Mengual Manzanares: “Jo continue demanant-li la dimissió. Vosté no està a 

l'altura de les regidories que porta; i li ho torne a reiterar, si vosté no dimiteix hauria 
de ser el Sr. alcalde qui prenguera mesures en aquest assumpte. Perquè mire, vosté, 
al final són els homes de les excuses, vosté és excuses per a tot. Quan això igual el 
problema és del PP i del PSOE quan governàvem, jo no sé vosté on estava, crec que 
estava en aquest recinte, quan no la culpa és del tècnic, però el tècnic encara no li ha 
obert vosté cap expedient disciplinari, a cap, ja vorem si acaba la legislatura sense 
obrir-ne als tècnics; ara el problema és de la burocràcia. Vosté ha perdut, o no anem 
a poder dur a terme de forma legal i a temps les subvencions de la ALEEO per un 
dia tard, vosté. El tema del trinquet, vosté en la xerrada- míting que donen als sis 
mesos, li recorde que diu que el trinquet està en un mes de prova, que després 
immediatament estarà el plec, i vosté és qui ho diu, i anem a acabar la legislatura i 
estem en les mateixes altures o pitjors. Vosté perd 246.000 euros d'una subvenció 
que sols de divuit municipis ha perdut vosté; vosté és el que perd les subvencions, és 
vosté el màxim representant d'aqueixes delegacions; si no, no es presente a polític i 
continue sent tècnic. Si vosté es presenta a unes eleccions és per a tindre 
responsabilitat i no tirar balons fora i la culpa és de tots menys meua. Jo li assegure, 
no sé si governaré o no governaré, però li assegure que millor que vosté ho faré, 
segur; no és tan difícil. I segona, assumiré sempre les meues responsabilitats, perquè 
són meues i quan jo em presente a unes eleccions assumisc les meues 
responsabilitats. Com diu vosté que en el sistema polític el regidor no és el màxim 
representant? Clar que sí. Vosté és el cap de les delegacions i vosté ha de prendre 
mesures en aquestos assumptes; però al final el que fem és tirar balons fora des de 
l'inici de legislatura, com ara ja igual la situació de PP i PSOE governa no ens ix tan 
bé, ara li tiren la culpa als tècnics i a la burocràcia. Disculpa'm, el màxim culpable 
d'aquestes accions és vosté; i si vosté assumira responsabilitats hui mateix 
presentaria la dimissió.” 
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 Sr. Llopis Ibiza: “He sentit que, pareix ser, explicant que no hi ha temps suficient, 

falta de personal, que no s'arriba a temps a les coses; exactament com ha dit el Sr. 
Mengual, per excuses; però és que resulta que tenim uns informes dels mateixos 
tècnics, els quals diuen tot el contrari. Aleshores, jo trobe que ací alguna cosa falla. 
Parlant de la dimissió del Sr. Peiró, que jo no l'havia demanat ací, però crec que l'he 
demanat prou vegades, veritat Sr. Peiró? Jo trobe que sí que hauria de dimitir, li ho 
dic inclús pel seu bé, ja no sols per la nostra ciutat, o la cordialitat, o l'enteniment 
que puga haver entre els grups de l'oposició i l’equip de govern, vosté cada 
Regidoria que porta, abans era a cada mes, ara a cada setmana tenim un esglai nou; i 
vosté sempre la culpa és dels tècnics; és que els informes, és que m'han posat açò, és 
que la firma; no, perdone, el procediment el comença vosté com a polític, i els 
tècnics, que nosaltres encara estem per vore a qui se li ha obert un expedient, perquè 
nosaltres també anem a parlar amb els tècnics, els tècnics quan tenen la 
documentació fan la feina. Perdó Sr. alcalde, jo no he interromput a ningú. El que 
estava dient que els tècnics fan la feina, si el Sr. regidor no li porta a temps la 
proposta o la documentació poca cosa poden fer, però continuem ací, plenari darrere 
plenari, donant la culpa als tècnics però jo no veig cap expedient obert a aquests 
tècnics. És que estem parlant de trinquets, de terrenys, que si són municipals, hui la 
noticia també estem fent uns nínxols en terrenys privats també, ara també serà culpa 
del tècnic i sempre dels tècnics; però els regidors, al final, jo no sé per a que estan, 
jo trobe que el regidor ha d'estar al costat del tècnic, mirar propostes, donar idees i 
estar al capdavant; i si no li pareix així òbriguen un expedient, aleshores nosaltres 
sabrem que la culpa és del tècnic, però mentre vostés peguen cabotada a tot el que 
estan fent els tècnics, per a mi és que estan d'acord, i els únics culpables són vostés 
que setmana darrere setmana tenim un nou problema, problema que al final són 
diners, és que qualsevol cosa estem parlant de diners. I ja no és que els grups de 
l'oposició acusem, és que són els mateixos clubs esportius els qui estan acusant de la 
deixadesa política, els mateixos empresaris del polígon també, i vosté deia que no 
dimitia, que no volia assumir cap responsabilitat, però el titular del periòdic, Sr. 
Peiró, vosté mateix la va assumir, vosté mateix va dir que era un irresponsable 
polític en aquest cas; després als dies ja vegem que no vol assumir la 
responsabilitat.” 

 
 
 Sr. alcalde: “Vaja acabant, Sr. Llopis.” 
 
 Sr. Llopis Ibiza: “Però trobe que sí que hauria de dimitir. Nosaltres li agrairíem 

aquesta responsabilitat política, nosaltres hem fet els canvis que ha fet falta en el 
nostre partit i no ha passat res. Vosté no es preocupe que l'ajuntament funcionarà 
encara que vosté no estiga, ja farem perquè tots aquests errors que vosté està 
cometent, la nova persona que estiga davant de les seues delegacions tinga l'ajuda 
suficient, tant dels grups de l'oposició com dels companys de corporació perquè no 
faça el mateix que vosté fa, que és no treballar.” 

 



 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT D’OLIVA 

 Pàgina: 58 

 Sr. Canet Llidó: “Jo continue amb la meua reflexió, perquè em sembla que és 
important. El Sr. Llopis ha comentat ara el tema del cementeri, no és per voler llevar 
ferro a la qüestió que estem parlant en aquests moments, però, òbviament, un 
expedient que comença en 2004 i no s'acaba, i que no és l'únic que passa en 
l'Ajuntament d'Oliva, ni molt menys, perquè ens hem trobat en circumstàncies com 
aqueixes en moltes de les obres que hem mamprés, en la cessió de terrenys per a 
dotacionals, per a un centre de salut, per exemple, hem començat modificacions 
puntuals de les normes urbanístiques que no sabem si han culminat o no, etc. és a 
dir, tenim una llarga rastra de carències, d'aspectes a millorar, que com a corporació 
hem de ser conscients que realment necessiten ser millorades. Jo abans feia 
referència a la necessitat del reforç de l'administració central perquè va ser molt 
criticada algunes de les decisions que va adoptar el govern quan va intentar reforçar 
aqueixa administració central i, probablement, almenys és una opinió de qui parla, 
això continue fent falta, vull dir, primer s'ha d'implementar allò que es va adoptar i 
continua fent falta reforçar aqueixa estructura central de l'ajuntament, perquè si no 
continuarem trobant-nos moltes vegades en circumstàncies com aquestes que en el 
fons jo crec que ens han d'avergonyir un poc a tots, sense senyalar culpables; que 
comencem a fer una obra i descobrim que una parcel·la que està en un sistema 
general no es va culminar l'expedient que va iniciar en un moment determinat, i això 
si fóra l'única vegada que ha passat, dius bé, ha passat una vegada, però no és l'única 
ni moltíssim menys i, per tant, jo crec que cal una reflexió de caràcter estructural. 
Dit això, simplement, que no és per a intentar mitigar res del que s'ha pogut dir però 
és una reflexió que crec que tota la corporació ha de ser conscient d'aqueixa gran 
falta que tenim en aquesta administració de reforçar l'administració central, la que 
acaba gestionant els expedients en definitiva. Dit açò, acabe recordant quin és 
l'objectiu de la votació que a continuació anem a produir, que és demanar al 
concessionari actual de la piscina coberta i altres serveis que produeix que continue 
duent-los a terme fins a la data de finals de maig de l'any que ve, moment en què 
començarà a funcionar la piscina descoberta que entrarà a formar part de la nova 
concessió, es produirà allò que s'anomena l'atur biològic, la parada fins a preparar la 
nova temporada, i a partir d'ací que siga la nova concessionària, la concessionària 
que resulte adjudicatària en aquest procés de licitació la que programe el nou curs i 
comence a funcionar.” 

 
 
I no havent més assumptes a tractar, el senyor president alça la sessió a l’hora 
assenyalada a l’encapçalament; de tot el que com a secretària done fe. 
 
  Vist i plau 
 El president 
 
 


