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EXCMA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

JUNTA DE GOVERN
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Sessió ordinària del dia 20 de juny del 2017

__________________

En el Palau Provincial de la Diputació de València, a les deu hores del dia 20 de juny de dos
mil dèsset, es reunix la Junta de Govern de la Diputació Provincial de València, baix la
presidència del Sr. Jorge Rodríguez Gramage, i amb assistència de les persones anotades a
continuació, de l'infrascrit Secretari General i de l'Interventor de fons, Sr. José Eugenio
Garcerán Rodríguez.
ASSISTENTS
President
Sr. Jorge Rodríguez Gramage
Vocals
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos
Sr. Emili Altur Mena
Sra. Rosa Pérez Garijo
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Sra. Mercedes Berenguer Llorens
Sra. Mª Carmen Contelles Llopis
Sra. Mª Carmen Peris Navarro
Secretari
Sr. Vicente Boquera Matarredona
Interventor
Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez

No assistixen a la sessió i excusen la seua assistència la Sra. Mª Josep Amigó Laguarda i el
Sr. Josep Vicent Bort Bono.

A petició del Sr. President, assisteixen a la sessió el Sr. Pablo Seguí Graner i el Sr. Xavier
Rius Torres.
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1. Aprovació, si és el cas, dels esborranys de les Actes següents: ordinària de 16 de maig
de 2017 i extraordinària de 25 de maig de 2017.
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Entregats a tots els membres de la Junta de Govern els esborranys de les Actes corresponents a
les sessions ordinària de 16 de maig de 2017 i extraordinària, de 25 de maig de 2017, junt amb
la convocatòria d’esta sessió, son aprovats per unanimitat.

MATÈRIES DELEGADES PEL PLE
(Part pública de la sessió. STC de 26 de setembre del 2013)

COMISSIÓ D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I TRANSPARÈNCIA
Personal i Formació

Es dóna compte del punt núm. 2, que diu:

2. Autorització de compatibilitat al Sr. Antonio Pla Piera
«Vista la sol·licitud de compatibilitat de data 19-09-2016, formulada per Antonio Pla Piera,
empleat públic en règim jurídic laboral fix del Consorci Hospital General Universitari de
València, en comissió de servicis en esta Corporació des del dia u de juny de 2016, en el lloc
de treball de director d'infermeria de l'Hospital Psiquiàtric de Bétera, per a exercir un segon
lloc de treball en la Universitat de València com a professor associat, durant el curs 20162017.
Vistos els diversos informes emesos per l'esmentada Universitat i fonamentalment el de data
02-05-2017, que assenyalen que el contracte subscrit és de temps parcial amb una dedicació
de 6 + 6 hores amb l'horari que se cita, sense que puga afectar la seua activitat laboral en la
Diputació de València, per la qual cosa emet informe favorable la compatibilitat amb el lloc
que exercix en esta Corporació, de conformitat amb el que establix l'article 4 de la Llei
53/1984 de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servici de les Administracions
Públiques.
Vist l'informe del director gerent de l'Hospital Psiquiàtric de Bétera en el que indica l'horari
que té assignat el Sr. Pla en l'esmentat centre.
Atés que la compatibilitat sol·licitada, es troba compresa en l'article 3.1 i article 4 de la
mencionada Llei 53/1984, en relació amb l'article 3 del Reial Decret 598/1985.
Atés que este acord ho adopta la Junta de Govern en virtut de la delegació que li va atorgar el
Ple de la Diputació en sessió celebrada el dia 17 de juliol de 2015.
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S'ACORDA:
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Primer. Autoritzar Antonio Pla Piera, empleat públic en règim jurídic laboral fix del Consorci
Hospital General Universitari de València, en comissió de servicis en esta Corporació des de
l'un de juny de 2016, en el lloc de treball de director d'infermeria de l'Hospital Psiquiàtric de
Bétera, la compatibilitat per a l'exercici d'un segon lloc de treball en el sector públic com a
professor associat en la Universitat de València, per al curs 2016-2017, amb l'horari i
retribucions informats per la Universitat. Autoritzar, si és el cas, la superació dels límits
retributius previstos en l'article 7.1 de la Llei 53/1984, basant-se en raons d'especial interés per
al servici públic pel valor afegit que l'experiència en docència universitària aporta a la
Corporació. No es computaran els dits servicis als efectes de triennis i drets passius, no podent
percebre pagues extraordinàries, ni prestacions de caràcter familiar per part de la Universitat.
Segon. La present autorització no suposa modificació de la jornada i horari de l'interessat en
esta Corporació, i es condiciona al seu estricte compliment. Quedarà automàticament revocada
en cas de canvi de lloc de treball, si es modificaren les circumstàncies de la seua concessió o si
s'incomplix la normativa actual sobre incompatibilitats.»

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 2.

COMISSIÓ D'HISENDA, ESPECIAL DE COMPTES I INFRAESTRUCTURES
Contractació i Subministraments

Es dóna compte del punt núm. 3, que diu:

3. Aprovació de l'expedient de contractació, plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques que han de regir el contracte de «Redacció del
Projecte de: Pla general de Segart: Pla General Estructural i Pla d’Ordenació
Detallada»
«Donat compte de l'expedient instruït per a la contractació del servei de «Redacció del
Projecte Pla General de Segart: Pla General Estructural i Pla d’Ordenació Detallada», per un
pressupost de contracta de 130.000 euros, IVA exclòs.
Vista la sol·licitud del Cap del Servici d’Assistència Tècnica als Municipis, i elaborats els
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques.
Atés que en l'expedient queda motivada la necessitat la contractació.
Atés que hi ha informe favorable de l´Oficial Major de data 8 de maig del 2017, unit a
l'expedient.
Atés que hi ha informe favorable d'Intervenció, de data 24 de maig de 2017, unit a
l'expedient.
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Vist que hi ha crèdit pressupostari suficient per a atendre el gasto en la aplicació
pressupostària 211.151.00.227.06 del Pressupost de Gastos de 2017, i es preveu la existència
de crèdit adequat i suficient a la mateixa aplicació pressupostària en els pressupostos de
gastos de 2018, 2019 i 2020, i que s'han complit les prescripcions legals d'aplicació en la
matèria.
Vist el que disposen els articles 138 i 157 a 161 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
Vista la DA 2a del TRLCSP sobre competència per a contractar i atesa la competència del Ple
com a Òrgan de Contractació donada la duració prevista del contato més les eventuals
pròrrogues.
Vist l’acord de delegació de competències del Ple en la Junta de Govern i la Presidència de la
Diputació segons acord del Ple de 17 de juliol de 2015.
RESOLC:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques que han de regir el contracte per a la prestació del servei
de «Redacció del Projecte de: Pla general de Segart: Pla General Estructural i Pla
d’Ordenació Detallada», per un pressupost de contracta de 130.000 euros, IVA exclòs.
Segon. Convocar el corresponent procediment obert per a l'adjudicació.
Tercer. Autoritzar el gasto per import de 15.730 euros, amb càrrec a l’Aplicació
pressupostària 211.151.00.227.06 del Pressupost de 2017, corresponent 13.000 euros al
pressupost de contracta i 2.730 euros a l’IVA.
Quart. Autoritzar el gasto per import de 31.460 euros, amb càrrec a l’Aplicació
pressupostària 211.151.00.227.06 del Pressupost de 2018, corresponent 26.000 euros al
pressupost de contracta i 5.460 euros a l’IVA; per import de 47.190 euros, amb càrrec a la
mateixa Aplicació pressupostària del Pressupost de 2019, corresponent 39.000 euros al
pressupost de contracta i 8.190 euros a l’IVA i per import de 62.920 euros amb càrrec a la
mateixa Aplicació pressupostària del Pressupost de 2020, corresponent 52.000 euros al
pressupost de contracta i 10.920 euros a l’IVA, tot això supeditat a l’existència de crèdit
adequat i suficient.
Quint. Comunicar el present Acord a la Intervenció General als efectes oportuns.»

S’aprova el punt núm. 3 per 8 vots a favor, corresponents als Diputats del Grup Socialista,
Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grup València en Comú i
Grup Ciudadanos; i 1 abstenció, de la Diputada del Grup Popular.

Es dóna compte del punt núm. 4, que diu:
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4. Aprovació de l'expedient de contractació, plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques que han de regir el contracte de «Redacció del
Projecte de: Pla general d’Albalat dels Tarongers: Pla General Estructural i Pla
d’Ordenació Detallada»
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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«Donat compte de l'expedient instruït per a la contractació del servici de «Redacció del
Projecte Pla General de Albalat dels Tarongers: Pla General Esctructural i Pla d’Ordenació
Detallada», per un pressupost de contracta de 130.000 euros, IVA exclòs.
Vista la sol·licitud del Cap del Servici d’Assistència Tècnica als Municipis, i elaborats els
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques.
Atés que en l'expedient queda motivada la necessitat la contractació.
Atés que hi ha informe favorable de l´Oficial Major de data 2 de maig del 2017, unit a
l'expedient.
Atés que hi ha informe favorable d'Intervenció, de data 1 de juny del 2017, unit a l'expedient.
Vist que hi ha crèdit pressupostari suficient per a atendre el gasto en la aplicació
pressupostària 211.151.00.227.06 del Pressupost de Gastos de 2017, i es preveu crèdit adequat
i suficient a la mateixa aplicació pressupostària en els exercicis 2018, 2019 i 2020, i que s'han
complit les prescripcions legals d'aplicació en la matèria.
Vist el que disposen els articles 138 i 157 a 161 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
Vista la DA 2a del TRLCSP sobre competència per a contractar i atesa la competència del Ple
com a Òrgan de Contractació donada la duració prevista del contracte més les eventuals
pròrrogues.
Vist l’acord de delegació de competències del Ple en la Junta de Govern i la Presidència de la
Diputació segons acord del Ple de 17 de juliol de 2015.
S´ACORDA:
Primer. Aprovar l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives
particulars i prescripcions tècniques que han de regir el contracte per a la prestació del servici
de «Redacció del Projecte de: Pla general de Albalat dels Tarongers: Pla General Esctructural i
Pla d’Ordenació Detallada», per un pressupost de contracta de 130.000 euros, IVA exclòs.
Segon. Convocar el corresponent procediment obert per a l'adjudicació.
Tercer. Autoritzar el gasto per import de 15.730 euros, amb càrrec a l’Aplicació pressupostària
211.151.00.227.06 del Pressupost de 2017, corresponent 13.000 euros al pressupost de
contracta i 2.730 euros a l’IVA.
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Quart. Autoritzar el gasto per import de 31.460 euros, amb càrrec a l’Aplicació pressupostària
211.151.00.227.06 del Pressupost de 2018, corresponent 26.000 euros al pressupost de
contracta i 5.460 euros a l’IVA; per import de 47.190 euros, amb càrrec a la mateixa Aplicació
pressupostària del Pressupost de 2019, corresponent 39.000 euros al pressupost de contracta i
8.190 euros a l’IVA i per import de 62.920 euros amb càrrec a la mateixa Aplicació
pressupostària del Pressupost de 2020, corresponent 52.000 euros al pressupost de contracta i
10.920 euros a l’IVA, tot això supeditat a l’existència de crèdit adequat i suficient en aquests
exercicis.
Quint. Comunicar el present Acord a la Intervenció General als efectes oportuns.»

S’aprova el punt núm. 4 per 8 vots a favor, corresponents als Diputats del Grup Socialista,
Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grup València en Comú i
Grup Ciudadanos; i 1 abstenció, de la Diputada del Grup Popular.

MATÈRIES DELEGADES PEL PRESIDENT
(Part no pública de la sessió)

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
Cooperació Internacional

Es dóna compte del punt núm. 5, que diu:

5. Resolució de la CONVOCATÒRIA 2016 de subvencions dirigides a Organitzacions
No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD) per a la finançació de projectes i
activitats de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament, dirigides a
ONGD, amb presència i delegació en la província de València
«La Junta de Govern en sessió ordinària del dia 27 d'abril de 2016, va aprovar les Bases
Reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament de projectes i
activitats de sensibilització social i/o Educació per al
Desenvolupament, dirigides a
Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD), amb presència i
delegació en la província de València per a l'any 2016.
Atés que en el Butlletí Oficial de la Província número 91, de data 13 de maig de 2016, es van
publicar les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament de
projectes i activitats de sensibilització social i/o Educació para Desenvolupament (EpD).
Atés que en el Butlletí Oficial de la Província número 195, de data 7 d’octubre de 2016, es va
publicar la Convocatòria de les mateixes, de conformitat amb el que preveuen els articles 17.3
b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que vinculen tant
a la Diputació de València com a les Organitzacions No Governamentals per al
Desenvolupament.
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Atés que a esta Convocatòria s'han presentat un total de 19 projectes, en els que se sol·liciten
subvencions que ascendixen a 111.669 euros.
Vist l'informe d'avaluació relatiu a la baremació, avaluació i idoneïtat dels projectes presentats
i la seua adequació als criteris establits en la Convocatòria.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Atés que se n'ha adonat al Consell Assessor del Programa de Cooperació Internacional d'esta
Corporació, dels resultats de la baremació i avaluació dels projectes presentats a la
convocatòria 2016, i de la proposta de resolució dels projectes que es van a subvencionar.
Atés que la Convocatòria de l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al
finançament de projectes i activitats de sensibilització social i/o Educació per al
Desenvolupament, dirigides a Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament
(ONGD), amb presència i delegació en la província de València, té un pressupost de 100.000
euros.
Atés que en la Base 7 de les Bases Reguladores s'establixen els criteris i percentatges del
cofinançament, la quantia de les subvencions i el cost total dels projectes, indicant que els
projectes que hagen superat l'avaluació tècnica, se subvencionaran atenent als límits establits,
concedint-se les subvencions per orde de puntuació de major a menor fins a l'esgotament dels
fons previstos en la convocatoria.
Vist que en la tramitació d'este procediment s'ha tingut en compte el marc normatiu previst en
la base 2 de les Bases Reguladores, així com el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i el que establixen les bases d'execució del pressupost
general per a l'exercici econòmic 2017 de la Diputació de València, així com altres normes de
general i pertinent aplicació.
Vist el Decret núm 2850, de 7 d'abril de 2017, pel qual s'adopten les delegacions efectuades
pel President de la Diputació en membres de l'equip de Govern.
S'ACORDA
Primer. Concedir les subvencions a les entitats i projectes esmentats en l'Annex I de la present
resolució, que degudament certificat pel Sr. Secretari General, figura en l'expedient, per
l'import que apareix especificat en el mateix, i que ascendix a un total de 100.000 euros,
dirigides al el finançament de projectes i activitats de sensibilització social i/o Educació per al
Desenvolupament, dirigides a Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament
(ONGD), amb presència i delegació en la província de València.
La justificació del gasto de les subvencions concedides es realitzarà d'acord amb els conceptes
especificats en els projectes presentats.
Segon. Denegar a les entitats i projectes esmentats en l'Annex II de la present resolució,
degudament certificat i autentificat pel Sr. Secretari General, les subvencions sol·licitades, pels
motius que s'expressen en el mateix.
Tercer. Donades les especials característiques de les entitats beneficiàries de les subvencions,
així com dels destinataris últims de les ajudes, es declara exemptes a dites ONGD de
l'obligació de prestar garantia o caució, sense perjuí que en el cas que no justifiquen la totalitat
de la subvenció concedida, hauran de sotmetre's al procediment de reintegrament per les
quantitats no justificades d'acord amb la Llei General de Subvencions.
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Quart. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament per un import de
99.700 euros a càrrec de l'aplicació 041.231.07.482.0016, i de 300 euros a càrrec de l'aplicació
041.231.07.780.0016.
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Quint. Reconèixer l'obligació i ordenar el pagament pel 80% de les ajudes concedides.»

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 5.

Es dóna compte del punt núm. 6, que diu:

6. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Federació d’Associacions de
Solidaritat amb el Poble Sahraui PV i la Diputació Provincial de València, per al
programa “VACANCES EN PAU 2017”
«Donat compte de l'escrit presentat per Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble
Saharaui PV (FASP), a la Diputació de València, sol·licitant una subvenció per per al projecte
“Vacances en Pau 2017” del Programa d'Acolliment Familiar Temporal per a xiquets/tes
sahrauís residents en els Campaments de Refugiats de Tindouff (Algèria), en la província de
València, per a l'estada d'estiu de 2017.
Donat compte que l'Associació esmentada és una entitat que no té fins de lucre, i que disposa
de l'estructura suficient per a garantir el compliment dels objectius fixats.
Atés que la dita Associació és té com a fins, fomentar la solidaritat entre els pobles,
desenvolupar projectes de cooperació internacional al desenvolupament, i col·laborar amb les
administracions públiques i entitats privades en totes aquelles iniciatives encaminades a la
consecució dels objectius anteriorment assenyalats.
Donat compte que hi ha raons d'interés públic, social i humanitari, o altres degudament
justificades, per la qual cosa resulta dificultosa la seua Convocatòria Pública.
Donat compte de les especials característiques de l'entitat beneficiària de la subvenció, així
com dels destinataris últims de les ajudes, es declara exempta dita ONGD de l'obligació de
prestar garantia o caució. No obstant, en cas d'incompliment dels fins i objectius previstos en
el Conveni que regula els continguts i execució del projecte presentat, dins dels terminis
establits per a la seua execució, se'ls podrà exigir el reintegrament de la subvenció concedida,
en aplicació del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
supeditat al que disposa l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de
València, publicada en el BOP N 65, de data 3 d'abril de 2017, i a les Bases d'Execució del
Pressupost 2017 de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA així com en les altres normes altres
normes de general i pertinent aplicació. Esta subvenció és compatible amb altres ajudes o
privades que puga rebre el beneficiari sempre que l'import subvencionat no supere el cost de
l'activitat finançada pel Conveni que la regula
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Donat compte que s'exigixen garanties a fi d'evitar supòsits de doble finançament per a la
mateixa finalitat o activitat a través de les aportacions o Convenis que per a tal fi puguen
subscriure amb altres institucions públiques o privades.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Donat compte dels interessos provincials de contribuir amb una subvenció de 19.165,25
euros, per a la realització del projecte “Vacances en Pau 2017” del Programa d'Acolliment
Familiar Temporal per a xiquets/tes sahrauís residents en els Campaments de Refugiats de
Tindouff (Algèria), en la província de València, per a l'estada d'estiu de 2017, a càrrec
d'aplicació 041.231.07.482.00 de Fons d'Ajuda al Desenvolupament, del pressupost de 2017.
Donat compte que la Diputació de València compta amb recursos suficients per a atendre el
gasto, a càrrec de l'aplicació 041.231.07.482.00 de Fons d'Ajuda al Desenvolupament, del
pressupost de 2017, i d'acord amb el que disposa la Bases del vigent pressupost per a
subvencions prepagables.
Vist l'article 4.1 d) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per la qual s’aprova
el Text Refós de la LLei de Contractes del Sector Públic sobre convenis de col·laboració
celebrats entre l'Administració i persones físiques o jurídiques.
Vist l'article 28 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, sobre
subvencions pel procediment de concessió directa.
Vist el Decret núm 2850, de 7 d'abril de 2017, pel qual s'adopten les delegacions efectuades
pel President de la Diputació en membres de l'equip de Govern.
Vist el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el
Reglament de desplegament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i en concret
els preceptes de les dites normes que tenen el caràcter de bàsics.
Vist el que disposa l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de
València, publicada en el BOP N 65, de data 3 d'abril de 2017.
Vist l'article 36 de la Llei 7/85, 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local.
Atés que hi ha informe favorable d'Intervenció.
S'ACORDA:
Primer. Aprovar el text del conveni a subscriure entre Federació d’Associacions de Solidaritat
amb el Poble Saharaui PV (FASP) i la Diputació Provincial de València, per al projecte
“Vacances en Pau 2017” del Programa d'Acolliment Familiar Temporal per a xiquets/tes
sahrauís residents en els Campaments de Refugiats de Tindouff (Algèria), en la província de
València, per a l'estada d'estiu de 2017, supeditada a l'aprovació definitiva de l'Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de València que degudament autenticat pel Secretari
General figura en l'expedient.
Segon. Que s'autoritze, dispose i reconega l'obligació del pagament per un import de 19.165,25
euros per a la realització del projecte “Vacances en Pau 2017”, a càrrec d'aplicació
041.231.07.482.00 de Fons d'Ajuda al Desenvolupament, del pressupost de 2017.
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Tercer. Facultar el President per a la firma de l'esmentat conveni.
Quart. Notificar el present acord als interessats.»

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 6.
Es dóna compte del punt núm. 7, que diu:

7. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Associació de UNADIKUM i la
Diputació Provincial de València, per al projecte “Sunnyfreedom 2017” d’estadacampament d’estiu per a xiquets/tes palestins
«Donat compte de l'escrit presentat per l'Associació UNADIKUM, a la Diputació de València,
sol·licitant una subvenció per per al projecte "Sunnyfreedom 2017” d'estancia-campament
d'estiu per a xiquets/tes palestines.
Donat compte que l'Associació esmentada és una entitat que no té fins de lucre, i que disposa
de l'estructura suficient per a garantir el compliment dels objectius fixats.
Atés que la dita Associació és té com a fins, fomentar la solidaritat entre els pobles,
desenvolupar projectes de cooperació internacional al desenvolupament, i col·laborar amb les
administracions públiques i entitats privades en totes aquelles iniciatives encaminades a la
consecució dels objectius anteriorment assenyalats.
Donat compte que hi ha raons d'interés públic, social i humanitari, o altres degudament
justificades, per la qual cosa resulta dificultosa la seua Convocatòria Pública.
Donat compte de les especials característiques de l'entitat beneficiària de la subvenció, així
com dels destinataris últims de les ajudes, es declara exempta dita ONGD de l'obligació de
prestar garantia o caució. No obstant, en cas d'incompliment dels fins i objectius previstos en
el Conveni que regula els continguts i execució del projecte presentat, dins dels terminis
establits per a la seua execució, se'ls podrà exigir el reintegrament de la subvenció concedida,
en aplicació del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i
supeditat al que disposa l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de
València, publicada en el BOP N 65, de data 3 d'abril de 2017, que es troba pendent
d'aprovació definitiva una vegada finalitze el període d'exposició pública, i a les Bases
d'Execució del Pressupost 2017 de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA així com en les altres
normes altres normes de general i pertinent aplicació. Esta subvenció és compatible amb altres
ajudes o privades que puga rebre el beneficiari sempre que l'import subvencionat no supere el
cost de l'activitat finançada pel Conveni que la regula
Donat compte que s'exigixen garanties a fi d'evitar supòsits de doble finançament per a la
mateixa finalitat o activitat a través de les aportacions o Convenis que per a tal fi puguen
subscriure amb altres institucions públiques o privades.
Donat compte dels interessos provincials de contribuir amb una subvenció de 31.463’48 euros,
per a la realització del projecte "Sunnyfreedom 2017” d'estancia-campament d'estiu per a
xiquets/tes palestines,
a càrrec d'aplicació 041.231.07.482.00 de Fons d'Ajuda al
Desenvolupament, del pressupost de 2017.
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Donat compte que la Diputació de València compta amb recursos suficients per a atendre el
gasto, a càrrec de l'aplicació 041.231.07.482.00 de Fons d'Ajuda al Desenvolupament, del
pressupost de 2017, i d'acord amb el que disposa la Bases del vigent pressupost per a
subvencions prepagables.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Vist l'article 4.1 d) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per la qual s’aprova
el Text Refós de la LLei de Contractes del Sector Públic sobre convenis de col·laboració
celebrats entre l'Administració i persones físiques o jurídiques.
Vist l'article 28 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, sobre
subvencions pel procediment de concessió directa.
Vist el Decret núm 7011, de 17 de juliol del 2015, pel que s'adopta la delegació efectuada pel
President de la Diputació en la Junta de Govern, per a l'atorgament o denegació de
subvencions directes i ajudes a altres ens públics i entitats sense ànim de lucre, a excepció de
les que ho siguen amb càrrec al Programa Pressupostari 111.12 “Actuacions de Presidència per
a fins de competència provincial”.
Vist el Decret núm 2850, de 7 d'abril de 2017, pel qual s'adopten les delegacions efectuades
pel President de la Diputació en membres de l'equip de Govern.
Vist el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el
Reglament de desplegament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i en concret
els preceptes de les dites normes que tenen el caràcter de bàsics.
Vist el que disposa l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de
València, publicada en el BOP N 65, de data 3 d'abril de 2017.
Vist l'article 36 de la Llei 7/85, 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local.
Atés que hi ha informe favorable d'Intervenció.
S'ACORDA:
Primer. Aprovar el text del conveni a subscriure entre l'Associació UNADIKUM i la
Diputació Provincial de València, per al projecte projecte "Sunnyfreedom 2017” d'estanciacampament d'estiu per a xiquets/tes palestines, supeditada a l'aprovació definitiva de
l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València que degudament autenticat
pel Secretari General figura en l'expedient.
Segon. Que s'autoritze, dispose, reconega l'obligació i s’ordene el pagament per un import de
31.463’48 euros per a la realització del projecte “SunnyFreedom 2017” d'estada-campament
d'estiu per per a xiquets/tes palestines, a càrrec d'aplicació 041.231.07.482.00 de Fons d'Ajuda
al Desenvolupament, del pressupost de 2017.
Tercer. Facultar el President per a la firma de l'esmentat conveni.
Quart. Notificar el present acord als interessats.»
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S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 7

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

COMISSIÓ DE CULTURA I MEDI AMBIENT
Cultura
8. Aprovar la convocatòria del Premi de Teatre infantil “Teatre Escalante” 2017

El SECRETARI anuncia l'existència d'una esmena al punt núm. 8, consistent a afegir en el
punt Primer de la part dispositiva, la frase “que degudament autenticada per la Secretaria
General de la Diputació figura en l’expedient”. Quedant el punt, amb l'esmena incorporada,
com seguix:

«Havent donat compte de l’expedient que es tramita en l’Oficina Tècnica de la Delegació
d’Inclusió Social, Teatres i Memòria Històrica, amb vista a l’aprovació de la convocatòria del
premi de teatre infantil Teatre Escalante.
Atés que el coordinador artístic de Teatres de la Diputació de València ha emés l’informe
corresponent, que justifica la necessitat de procedir a l’aprovació de la convocatòria del premi
de teatre infantil Teatre Escalante, amb la finalitat de fomentar la creació i divulgació del
teatre infantil en llengua valenciana.
Atés el que disposa l'article 14 i concordants de l'Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de València, per la qual es regulen les bases generals per a l'atorgament de
subvencions per esta Corporació.
Atesa l’existència de crèdit en l’aplicació pressupostària 311 333.05 481.00 del pressupost de
despeses de 2017.
D’acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el
Reglament que la desenrotlla i vist l’informe d’intervenció de data 29 d’abril de 2017.
En exercici de les competències delegades pel decret de Presidència núm. 7.011, de 15 de
juliol de 2015.
S’ACORDA
Primer. Aprovar la convocatòria del premi de teatre infantil “Teatre Escalante” 2017, que
degudament autenticada per la Secretaria General de la Diputació figura en l’expedient.
Segon. Aprovar la despesa que comporta, la qual ascendeix a un total de 5.000 euros, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 311 333.05 481.00 del pressupost de despeses de 2017.
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Tercer. Ordenar la remissió de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions,
d’acord amb el que disposa l’article 20.8 de la Llei 38/2003, als efectes senyalats en l’esmentat
article i com a condició prèvia a la seua publicació, en extracte, en el Butlletí Oficial de la
Província.»

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 8, amb l’esmena incorporada.

Es dóna compte del punt núm. 9, que diu:

9. Aprovar la campanya de representacions de l’obra “Els Viatgers del Temps”
«Donat compte de l’expedient que es tramita en l’Oficina Tècnica de la Delegació d’Inclusió
Social, Teatres i Memòria Històrica, amb vista a l’aprovació de la campanya de
representacions de l’obra “Els Viatgers del Temps” en diverses poblacions de la província de
València.
La Diputació de València té previst dur a terme en diversos municipis de la província de
València la representació teatral de l'obra “Els Viatgers del Temps”, una producció de la
Diputació de València en col·laboració amb la companyia “Pot de Plom”, obra que és
producció pròpia i que ja va ser representada dins la programació del Teatre Escalante amb
bastant èxit i gran acceptació del públic.
Atès que la Diputació, desitja que l'elecció dels municipis en els quals es duga a terme aquesta
representació es desenvolupe conformement a principis objectius, es considera procedent
establir unes condicions sobre les quals es realitzarà la selecció dels citats municipis i efectuar
una convocatòria pública perquè tots els municipis interessats puguen sol·licitar participar en
aquesta gira teatral.
Atés que el coordinador artístic de Teatres de la Diputació de València ha emés l’informe
corresponent, que justifica l’oportunitat i la conveniència de procedir a l’aprovació de la
referida convocatòria.
Vista l’existència de crèdit en l’aplicació pressupostària 311 333.05 227.06 del pressupost de
despeses de 2017 i l’informe d’Intervenció de data 9 de juny de 2017.
Vist l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local i, en
exercici de les competències delegades pel decret de Presidència núm. 7.011, de 15 de juliol de
2015,
S’ACORDA
Primer. Aprovar la campanya de representacions de l'obra “Els Viatgers del Temps” en
diverses poblacions de la província de València per a l'any 2017, així com la convocatòria
destinada als municipis de la província de València per a participar en aquesta gira teatral, el
text de la qual degudament autenticat, figura en l'expedient.
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Segon. Aprovar el pressupost d’aquesta campanya, el qual ascendeix a un total de 67.155,00
euros, que es faran efectius amb càrrec a l'aplicació pressupostària 311 333.05 227.06 del
pressupost de despeses de 2017.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Tercer. Publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i concedir als municipis
un termini de 10 dies per a la presentació de sol·licituds de participació, a partir de la
publicació en el BOP de València.»

S’aprova el punt núm. 9 per 7 vots a favor, corresponents als Diputats del Grup Socialista,
Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà i Grup València en Comú; i
2 abstencions, de les Diputades del Grup Popular i del Grup Ciudadanos.

Es dóna compte del punt núm. 10, que diu:

10. Aprovar el conveni de Col·laboració amb CULTURARTS GENERALITAT per a la
cogestió del Teatre Principal de València
«Donat compte de l'expedient en tràmit relatiu a l'aprovació d'un nou conveni de col·laboració
entre l'entitat pública CulturArts Generalitat i la Diputació Provincial de València per a la cogestió del Teatre Principal de València.
Atès que, amb data 16 de desembre de 2014, la Junta de Govern d'esta Corporació va aprovar
la pròrroga del conveni subscrit el 29 de desembre de 2010 amb l'entitat pública Teatres de la
Generalitat Valenciana, per a la gestió del Teatre Principal, la vigència de la qual va finalitzar
el 15 de maig de 2015.
Atesa la necessitat de continuar amb la dita col·laboració interadministrativa, que representa
una millora en l'eficiència de la gestió pública, facilita la utilització conjunta de mitjans i
servicis públics i contribueix a la realització d'objectius comuns per a ambdues administracions.
Atès que, com a conseqüència del temps transcorregut des de la redacció del conveni inicial,
resulta convenient actualitzar els termes de la col·laboració citada; per part de la Diputació
Provincial i CulturArts Generalitat s'ha consensuat un nou text de conveni, amb la mateixa
finalitat que l'anterior, però enfocat cap a un model de cogestió de les activitats culturals a dur
a terme en el Teatre Principal de València.
Per tot l'anterior, vist el que disposa l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 47 i següents de la Llei 40/2015,
d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
S'ACORDA
Primer. Aprovar el “Conveni de col·laboració entre l'entitat pública CulturArts Generalitat i la
Diputació Provincial de València, per a la cogestió d'activitats culturals en el Teatre Principal
de València”, que consta de díhuit clàusules i dos annexos, el text del qual, autenticat pel
secretari general de la Diputació, figura en el present expedient.
14

FIRMADO
1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

26-jul-2017 9:45:40

Documento

Identificadores

ACTA JUNTA GOVERN 20-JUNY-2017 (VALENCIÀ)
Código de verificación

Pagina 15 de 26

Otros datos

35BA4287-C7B373DD-B4E686A9-E227CC1

Segon. Facultar el president de la corporació per a la firma de l'esmentat conveni.»
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S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 10.

Es dóna compte del punt núm. 11, que diu:

11. Aprovar el conveni de col·laboració amb la Universitat de València per a la
organització conjunta d’un congrés sobre la Guerra Civil
«Donada compte de l'expedient en tràmit relatiu a l'aprovació d'un conveni de col·laboració
entre la Universitat de València Estudi General i la Diputació Provincial de València per a
l'organització conjunta d'un congrés internacional sobre la Guerra Civil Espanyola.
Amb motiu del 80 aniversari del trasllat de la capital de la República de Madrid a València,
entre novembre de 1936 i octubre de 1937, per part de la Delegació de Memòria Històrica de
la Diputació es posa de manifest l'interés a organitzar junt amb la Universitat de València, un
congrés internacional que tindrà per objecte el debat i la reflexió sobre diferents aspectes del
conflicte bèl·lic que va viure Espanya entre 1936 i 1939, principalment aquells que suposen
una renovació en els estudis del dit període, a través de nous temes o renovades perspectives
teòriques i metodològiques.
Per tot l'anterior, vist el que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic i vist l’informe favorable de la Intervenció
General de la Diputació de data 9 de juny de 2017.
S'ACORDA
Primer. Aprovar el “Conveni de col·laboració entre la Universitat de València Estudi General i
la Diputació Provincial de València per a la organització conjunta d’un congrés internacional
sobre la Guerra Civil Espanyola” que consta de deu clàusules, el text del qual, autenticat pel
secretari general de la Diputació, figura en el present expedient.
Segon. Aprovar el gasto a assumir en execució del referit conveni, per l'import màxim de huit
mil euros (8.000,00 €) amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 613.334.11.226.06 i
613.334.11.227.06 del Pressupost de 2017.
Tercer. Facultar el president de la corporació per a la firma de l'esmentat conveni.»

S’aprova el punt núm. 11 per 7 vots a favor, corresponents als Diputats del Grup Socialista,
Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà i Grup València en Comú; i
2 abstencions, de les Diputades del Grup Popular i del Grup Ciudadanos.

Es dóna compte del punt núm. 12, que diu:
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12. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de València i la
entidad pública CulturArts Generalitat, per la realització del Festival Internacional de
Cine de València-Cinema Jove i el Festival Doscvalència. Espai de no Ficció 2017

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

«Donat compte de l’expedient número 30201001/2017/00006 que es tramita el Servici de
Cultura, pre a l’aprovació del conveni entre la Entitat Pública CulturArts Generalitat y la
Diputació de Valencia, per la realització del Festival Internacional de Cine de ValènciaCinema Jove i el Festival Docsvalència. Espai de no Ficció 2017.
Atés l’interés públic de l’activitat subvencionada, així com la dificultat de promoure
concurrència en la seua concessió, atesa l’especificitat de les característiques que ha de
complir el beneficiari de la subvenció.
Vista l'existència de crèdit en la aplicación pressupotària 301.33407.45390 del vigent
pressupost de gastos de la corporació, informat favorablement per la Intervenció de Fons amb
data 3 de març de 2017
S’ACORDA
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de València i
entidad Pública CulturArts Generalitat, per la realització del Festival Internacional de Cine de
València-Cinema Jove i el Festival Docsvalència. Espai de no Ficció 2017 el text de la qual,
autenticat pel secretari general figura en l'expedient.
Segundo. Autoritzar i disposar el gasto, i concedir una subvenció directa, que es deriva de la
subscripció del Conveni amb CulturArts Generalitat per un import de 25.000 €, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 301.33407.45390 del pressupost de gastos vigent de la Diputació de
València
Tercer. Considerar compatible esta subvenció amb la percepció d’altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o ens
públics o privats, si bé en cap cas l’import dels fons rebuts no podrà superar el cost del
projecte, servici o activitat subvencionada.
Quart. D’acord amb els articles 22.2.a) i 28.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, com també amb les Bases d’Execució del Pressupost de la Diputació per al
2017, prèviament al pagament de la subvenció concedida haurà d’acreditar-se:
a) La realització de les activitats incloses en el paràgraf primer del present acord.
b) La presentació dels justificants per mitjà factures originals de les despeses hagudes amb
motiu del mencionat Festival...
c) Estar al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries o, si és el cas, amb la
Seguretat Social.
Cinqué. El termini per a la justificació de la subvenció concedida finalitzarà el dia 31 de
octubre d’enguany.
Sisé. Facultar el President.de la Corporació per a la firma del conveni.
Seté. Comunicar el present acord a les parts interessades.»
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S’aprova el punt núm. 12 per 8 vots a favor, corresponents als Diputats del Grup Socialista,
Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grup València en Comú i
Grup Ciudadanos; i 1 abstenció, de la Diputada del Grup Popular.
COMISSIÓ D'ADMINISTRACIÓ GENERAL I TRANSPARÈNCIA
Informàtica

Es dóna compte del punt núm. 13, que diu:
13. Aprovació de la pròrroga i l’Addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació
de València i el Consorci per al Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de
la Província de València per a l'assistència informàtica
«Donat compte del conveni de col·laboració entre la Diputació de València i el Consorci per al
Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la província de València per a
l'assistència informàtica, subscrit el 12 de juliol de 2013, a fi d'establir el marc de col·laboració
entre ambdós entitats per a l'assistència i cooperació tècnica en matèria informàtica.
Atés que la clàusula quarta del conveni disposa que la duració del mateix serà de quatre anys,
prorrogables per acord expresse de les parts d'any en any, fins a un màxim de quatre anys més,
adoptat amb una antelació mínima d'un mes.
Atés l'interés d'ambdós entitats de continuar col·laborant en este àmbit i d'ampliar la
col·laboració a nous projectes informàtics desenrotllats per la Diputació de València,
considerats d'especial interés pel Consorci per a la modernització de la seua gestió
administrativa, així com per a la implementació de les previsions de la Llei 39/15, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, i la Llei 40/15, d'1 d'octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, per mitjà de la introducció dels nous servicis interessats en l'àmbit
del conveni.
Vista la clàusula segona del conveni, sobre l'àmbit de l'assistència informàtica, que disposa
que atés el gran dinamisme de les tecnologies informàtiques i la variabilitat de les necessitats
de la societat de la informació, l'àmbit de l'assistència en matèria informàtica ha de gaudir de
flexibilitat i capacitat d'adaptació, de manera que en qualsevol moment la Diputació de
València podrà modificar el contingut de la mateixa, en especial per a incorporar nous
projectes, programes o actuacions, per mitjà de l'aprovació de la corresponent Addenda al
Conveni.
Atés que la Pròrroga del conveni per un any més i l'ampliació de l'àmbit de col·laboració a
nous projectes informàtics no arreplegats originàriament, per mitjà de l'aprovació d'una
Addenda al conveni, no suposen l'assumpció de obligacions econòmiques per a les parts, no és
necessària fiscalització prèvia d'Intervenció.
Vist l'informe del Servici d'Informàtica que hi ha en l'expedient.
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ACORDE
Primer.- Aprovar la Pròrroga del conveni de col·laboració entre la Diputació de València i el
Consorci per al Servici de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la província de
València per a l'assistència informàtica, per un any més.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Segon.- Aprovar l'Addenda al conveni de referència, que degudament autenticada pel Sr.
Secretari figura en l'expedient, a fi d'ampliar l'àmbit de col·laboració a noves solucions
informàtiques.
Tercer.- Notificar el present acord a les parts intervinents».

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 13.

Arxiu Provincial

Es dóna compte del punt núm. 14, que diu:

14. Aprovar l’adjudicació de quatre beques de pràctiques per a la formació de personal
tècnic en arxius a desenvolupar en l’Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de
València, 2017
«Donat compte de l'expedient que instrueix l'Arxiu General i Fotogràfic de la corporació, amb
vista a l'aprovació de la convocatòria i les Bases per a la concessió de quatre beques de
pràctiques per a la formació de personal tècnic en arxius a desplegar en l'Arxiu General i
Fotogràfic d'aquesta corporació.
Atés que, segons la Base quarta, s'han examinat totes les sol·licituds presentades.
Vist que Sra. Amparo Navarro Soriano va sol·licitar la revisió de la puntuació atorgada, que
ascendia a 3,97 punts i no podia accedir a la fase d'entrevista per no aconseguir els 4 punts
exigits per les bases. El tribunal, una vegada analitzada la petició, en la sessió de 17 de maig
de 2017 i abans d'iniciar la fase d'entrevistes, desestima l'esmentada petició i ratifica la
puntuació atorgada, ja que es considera correcta la puntuació atorgada, i sense que la
sol·licitud de revisió continga un qüestionament concret de cap dels epígrafs que integren la
valoració
Vista la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
S'ACORDA
Primer. Elevar a definitiva la relació d'admesos i exclosos. Indicant-hi que no hi ha cap
sol·licitud exclosa.
Segon. Aprovar la valoració de les sol·licituds admeses, reflectides en l'annex I.
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Tercer. Adjudicar les quatre beques de pràctiques per a la formació de personal tècnic en
arxius a desplegar en l'Arxiu General i Fotogràfic de la Corporació, a les persones següents:

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Cognoms
ANTOLÍ CALLEJA
RODRÍGUEZ CABO
MALLOL QUESADA
ZAMORA BODÍ

Nom
MÓNICA
PAULA
SANDRA
EUGENIA

DNI
33468683A
44801859K
22591741Z
53381408H

Puntuació final
10,52
9,40
9,23
9,23

Quart. Aprovar la relació de persones a qui, per a supòsits en què els becaris no arriben o
deixen, per qualsevol motiu, de disfrutar de la beca, automàticament se'ls concediria per l'ordre
en què s'expressa en l'annex II. Així com facultar el diputat delegat d'Administració General i
Transparència perquè en el cas que es produïsca una renúncia per algun dels becaris, es
procedisca a concedir la beca per decret al següent de la llista d'espera pel temps de gaudi que
reste.
Cinqué: Abonar l'import de les beques amb càrrec a l'aplicació 002.33220.481.00 del
Pressupost de Despeses de la corporació de 2017. Conforme la base huitena de la
convocatòria, la dotació de cada beca és de 900 € al mes. La duració serà de set mesos des de
dia 1 del mes següent a l’adjudicació per la Junta de Govern, amb possibilitat de pròrroga
d'altres set mesos més. Dels 900 euros es detraurà la quantitat que procedisca en concepte de
retenció de l'IRPF i la quota que corresponga abonar a cada becari a la Seguretat Social. De
manera paral·lela, la Diputació de València abonarà la quantitat que corresponga en concepte
de quota empresarial a la Seguretat Social.
Sisé. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província i per els mitjans
informàtics i telemàtics disponibles, amb indicació que el present acte és definitiu en via
administrativa i expressió dels recursos que procedisquen.»
S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 14.
COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL
Benestar Social i Inclusió
Es dóna compte del punt núm. 15, que diu:

15. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de València i el
Consorci Hospital General Universitari de València, per a la prestació del Servei
d’anàlisi per a la prevenció de la legionel·la i la realització del programa La Ruta de la
Salut
«Havent donat compte de la proposta formulada per la diputada presidenta de l’Àrea de
Benestar Social de subscriure Conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de
València i el Consorci Hospital General Universitari de València, per a la realització en els
municipis de la província del servei d’Anàlisi per a la prevenció i control de la legionel·la i la
realització del programa La Ruta de la Salut, el 2017.
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Atés que segons estableix l’article 25.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, és competència
pròpia del municipi la protecció de la salubritat pública, si bé l’article 36.1.b) assenyala com a
competència de la Diputació l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió.
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

Atés que el Consorci compta amb una Secció de Microbiologia Ambiental, inclosa en el
Servei de Microbiologia, que és l’únic servei d’un hospital públic de la Comunitat Valenciana
que està acreditat per a l’anàlisi de la legionel·la, i disposa, així mateix, dels mitjans necessaris
per a la realització de les accions de protecció de la salut i prevenció de malalties dirigides a la
comunitat i a les famílies.
Atés que la Diputació Provincial de València i el Consorci estan interessats a unir esforços per
a la prevenció i el tractament de la legionel·la en instal·lacions municipals, com també per a la
realització d’accions estratègiques orientades a la població municipal per a la promoció i
protecció de la salut, prevenció de malalties i rehabilitació.
Atés que queda acreditat en l’expedient que el Consorci es troba al corrent de les seues
obligacions fiscals amb l’Administració de l’Estat, la Seguretat Social i la Diputació
Provincial de València, segons s’estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i en l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València.
Vist l’informe de fiscalització favorable emés per la Intervenció General de la Corporació.
S’ACORDA:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de València i el
Consorci Hospital General Universitari de València, amb NIF Q4601065H, per a la prestació
del servei d’Anàlisi per a la prevenció i el control de la legionel·la i la realització del programa
La Ruta de la Salut en municipis de la província durant el 2017, el text del qual, degudament
autenticat pel secretari general de la Corporació, figura en l’expedient corresponent.
Segon. L’import de 126.500 € que suposa l’execució del Conveni serà atés amb càrrec a
l’aplicació 607.311.01.462.00 del Pressupost de Despeses de la corporació per al 2017, dels
quals corresponen 24.500 € al servei d’Anàlisi per a prevenció i el control de la legionel·la i
102.000 € al desenvolupament del programa La Ruta de la Salut.
Tercer. Abonar al Consorci Hospital General Universitari de València els fons, amb la
justificació prèvia de la realització de les accions previstes en el Conveni a subscriure, de
conformitat amb el que es disposa en la clàusula quarta del conveni i en la normativa vigent.
Quart. Facultar el president de la Diputació Provincial de València per a la firma de l’esmentat
Conveni de col·laboració.»

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 15.

Es dóna compte del punt núm. 16, que diu:
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16. Resolució de la Convocatòria d’ajudes per als sosteniment dels Serveis Socials
Generals per als Municipis menors de 10.000 habitants de la Província de València
inclosa, per a enguany, la Mancomunitat intermunicipal del Barri del Crist

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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«Donat compte de les Bases reguladores de les ajudes per al sosteniment dels Servicis Socials
Generals per als municipis menors de 10.000 habitants de la província de València de forma
individual, agrupada o mancomunada inclosa, per a enguany, la Mancomunitat Intermunicipal
del Barri del Crist, en 2017, aprovades per acord de la Junta de Govern de la Corporació de
data 21 de febrer de 2017, publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 39, de 24 de
febrer del 2017, havent-se publicat així mateix l'extracte de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 51, de 14 de març de 2017.
Atenent que en el termini establit, s'han rebut 82 sol·licituds corresponents a entitats locals, de
forma individual, agrupada o mancomunada, complint els requisits establits en les Bases
reguladores, segons informe emès per la Secció d'Inclusió social, en els termes expressat en el
present acord.
Vist l'informe emès per la Intervenció General de la Diputació, de data 1 de juny de 2017.
S'ACORDA
Primer. Resoldre la convocatòria i aprovar les aportacions de la Diputació Provincial de
València per al sosteniment dels Servicis Socials Generals per als municipis menors de 10.000
habitants de la província de València sol·licitants de forma individual, agrupada o
mancomunada, inclosa per a enguany la Mancomunitat Intermunicipal del Barri del Crist, amb
la distribució detallada en el annex que, degudament autenticat pel Secretari General, figura en
el expedient de la seua raó, per un import total de 9.399.236 euros amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 611.231.01.462.00 i 611.231.01.463.00 del pressupost de gastos de la
Corporació per a 2017.
Segon. Procedir al pagament anticipat de les subvencions, en les quanties assenyalades en el
document referit en l'apartat primer, havent de remetre les entitats locals beneficiàries a la
Diputació Provincial de València, fins al 31 de gener de 2018, la justificació de les
subvencions, de conformitat amb el que disposa la base dotzena de què regulen les ajudes.
Tercer. Seran reintegrades a la Diputació Provincial de València les quantitats entregades i no
utilitzades en la correcta execució dels programes subvencionats, així com les no gastades,
prèvia resolució minorant les ajudes concedides.
Quart. Ordenar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província.»

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 16.

Joventut, Esports i Igualtat

Es dóna compte del punt núm. 17, que diu:
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17. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Facultat Llatinoamericana de
Ciències Socials (FLACSO) i la Diputació Provincial de València, per al
desenvolupament del projecte “Jóvens investigant jóvens en el món digital: un programa
d'investigació acció des de l'enfocament de gènere”
Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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«Vista la proposta efectuada per la Diputada Delegada de Joventut, Esports i Igualtat, de
formalitzar un conveni singular entre la Diputació Provincial de València i la Facultat
Llatinoamericana de Ciències Socials (FLACSO Argentina), amb CIF 30-60267573-0 per al
desenvolupament del projecte “Joves investigant joves en el món digital: un programa de
recerca acció des de l'enfocament de gènere”.
Vist l'informe emès pel Cap de Servei i l'informe de fiscalització favorable de la Intervenció
General de la Corporació.
S'ACORDA:
Primer. Aprovar el conveni regulador de la subvenció directa singular atorgada a la Facultat
Llatinoamericana de Ciències Socials (FLACSO Argentina), amb CIF 30-60267573-0 per al
desenvolupament del projecte “Joves investigant joves en el món digital: un programa de
recerca acció des de l'enfocament de gènere”, el text de la qual degudament autenticat pel
secretari general de la Corporació obra en l'expedient 2017/28 de la Delegació de Joventut,
Esports i Igualtat.
Segon. Atorgar una ajuda i, en la seua conseqüència autoritzar i disposar la despesa fins a un
màxim de 43.450,00 € amb càrrec a l'aplicació 622.327.00.480.00 del pressupost de gastos de
la Corporació per a 2017 per al desenvolupament del programa referenciat.
Tercer. Facultar el President de la Diputació de València per a la seua firma.»

S’aprova, per unanimitat, el punt núm. 17.

MOCIONS SRS. DIPUTATS. Adopció d'acord prèvia la seua especial declaració
d'urgència
Prèvia l'especial declaració d'urgència, aprovada per unanimitat dels membres de la Junta de
Govern, es dóna compte de la següent moció:
Moció de la Diputada-Delegada d'Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en
Judici i Plans d'Ocupació perquè s'aprove l'adjudicació de beques de col·laboració per a
la delegació d'Assessorament Municipal, Assistència, Defensa en Juí i Plans d'Ocupació
«Vist que la Junta de Govern de l'Excma. Diputació de València va aprovar amb data 29 de
desembre del 2016, les Bases de la convocatòria que han de regir el concurs de mèrits per a la
provisió de les beques per a Licenciats/ades o Grau en Arquitectura o Grau en Fonaments de
l'Arquitectura, Licenciats/ades o Grau en Dret, Ingenier/a Técnico/a d'Informàtica de
Sistemes, o Ingenier/a Técnic/a en Informàtica de Gestió o Grau en Enginyeria Informàtica i
per a Licenciats/ades o Grau en Ciències del Treball, per a Assessorament Municipal,
Assistència, Defensa en Juí i Plans d'Ocupació
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RESULTANT que les esmentades bases van ser publicades en el Butlletí Oficial de la
província de data 23 de gener del 2017.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
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RESULTANT que amb data 7 de abril del 2017, va ser publicat en el BOP Anunci sobre
aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos per a la concessió de les beques,
concedint un termini de 10 dies hàbils comptats des de la publicació de l'Anunci en el BOP
per a esmenar els defectes que hagueren motivat l'exclusió o omissió de la relació d'admesos i
exclosos.
RESULTANT que amb data 7 de Juny de 2017, va ser publicat en el BOP Anunci sobre
aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos per a la concessió de les beques.
RESULTANT que el Tribunal qualificador ha procedit a realitzar la baremació dels aspirants
admesos a cada una de les beques fent proposta d'adjudicació de les mateixes.
S’ACORDA
PRIMER: Adjudicar 2 beques d'Arquitecte Superior o Grau en Arquitectura o Grau en
Fonaments de l'Arquitectura, 2 de Llicenciats o Grau en Dret, 1 Llicenciat o Grau en Ciències
del Treball i 1 d'Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes o Informàtica de Gestió o Grau
en Enginyeria Informàtica a les persones següents:
2 Beques d'arquitecte superior o grau en arquitectura o grau fonaments de l'arquitectura:
Ortega Cotanda, Pablo DNI 35593488E, amb una puntuació de 5,21
Lorente Vallés, Marina DNI 29212058B, amb una puntuació de 4,29
2 Beques per a Llicenciat o Grau en Dret:
Aroca Paterna, Carmen DNI 53256330Z, amb una puntuació de 5,70
Carreres Vázquez, Carmen María DNI 21006950S, amb una puntuació de 5,51
1 Beca per a Llicenciat o Grau en Ciències del Treball:
Romero Hidalgo, Isabel DNI 22586900a, amb una puntuació de 4,58
1 Beca per a enginyer tècnic en informàtica de sistema o informàtica de gestió o grau en
enginyeria informàtica:
Tello Beneyto, Abel DNI 26752961M, amb una puntuació de 2,80
SEGON: Abonar l'import de les beques a càrrec de l'aplicació pressupostària que
corresponga. D'acord amb la base novena de la convocatòria, la dotació de la beca és de 750
euros mensuals, començant dins dels cinc dies hàbils següents a la publicació en el BOP de
l'anunci del Decret d'adjudicació de la beca i fins al 31 de desembre de l'any en curs i que
podrà prorrogar-se fins a altres dotze mesos com a màxim des de l'1 de gener fins al 31 de
desembre del 2018 realitzant-se la dita pròrroga amb una antelació de 2 mesos; ajustant-se en
tot cas a què hi haja consignació pressupostària a este efecte.
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TERCER: Aprovar l'orde de la
relació de persones que se'ls adjudicaria la beca
automàticament per l'orde en el s'expressa en l'annex 1 per al cas que les persones
adjudicatàries renuncien per qualsevol motiu la beca.

Esta es una copia impresa del documento electrónico generada por la aplicación informática Portafirmas.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.sede.dival.es/opencms/opencms/portal/index.jsp?opcion=verifica

QUART: Notificar a les interessades i publicar el present Acord en el Butlletí Oficial de la
Província, en el tauler d'edictes de la Diputació de València i en la seua pàgina Web.
ANNEX 1:
Orde de puntuació per a Licenciados/as en Arquitectura o Grau en Arquitectura, o Grau en
Fonaments de l'Arquitectura:
Benajas Sales, Sara Mª
Guillem Bargues, Angel
Ahuir Llanes, Mar
Villanueva Pantoja, Eva
Fores Fajardo, Laura
Ferreras Sancho, Sara
Pérez Merino, Blanca
Sifón Miralles, Manuel
Candel Galán, Lluis
Espinós Cortés, Sara
Palazón Ros, María
Bosch Criado, María
Jiménez Ibáñez, Manuel
Sóler Gómez, Victor
Chiner Trilles, Francesc
Corell Medina, Federico
Fons Martínez, Anna
Langa Lahoz, Mª luisa
Soler Forner, Cinthia
Górriz León, Mª Amparo
Martí Castelló, Alexandre
Aigües Martínez, Aida
Vegara Rodríguez, David
Cabello Cano, Andrea
Cabanes Jarilla, Alejandro
Martínez Conesa, Ana
Ortolá Peiró, Alberto Jesús
Ruiz Costa, Rebeca

4,27
4,14
4,01
3,78
3,64
3,54
3,40
3,34
3,32
3,31
3,18
3,18
3,13
3,10
3,08
2,80
2,60
2,54
2,46
2,43
2,42
2,26
2,15
2,14
2,02
1,98
1,68
1,59

Orde de puntuació per a Licenciados/as o Grau en Dret:
Vives Puig, Andres
Mata Chacón, Alexandre
García Barberá, María Dolores
Campanón Galiana, Laura
López De Frías, Nuria
Serrano Caracena, Paula
Botella Canel, Celia
Pons Ballester, María Carmen

5,39
5,32
5
4,68
4,31
4,01
4,01
3,97
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López Tobaruela, Lucía
Belda Castelló, Blanca
Giménez Ruiz, Alberto
Gandía Cerdá, Laura
Codoñer Collado, Daniel
Herrero Tarazona, Cristina
Ruiz Jabaloyas, Raquel
Donato Rubio, Laura
Sala Aunión, Francisco
Contelles Domingo,Asuncion
Riera Monleón, Lydia
Torres Monerri, Bárbara
Ferragut Larrosa, Miriam
Morcillo Marco, Tristana Paula
Pla Monzó, Amparo
Molina Muñoz, Alba
Arenas Hinojosa Sonia
Dessé Álvarez, Pablo
Guaita Felices, Silvia
Iborra Gascó, Sara María
Terol Gil, Lorena
Mora Cano, Marina
Alonso Monpó, Arnau
Asunción Campos, José Vicente
Gil Grau, Paloma
Gómez Puig, Eva María
Giménez Fernández, Borja
Pedrón Pardo, Verónica
González Risueño, Leticia
Lorente Company, Nayara

3,91
3,89
3,86
3,77
3,67
3,39
3,25
3,11
3,03
2,81
2,79
2,74
2,73
2,58
2,58
2,57
2,54
2,45
2,44
2,44
2,36
2,23
2,09
1,98
1,91
1,87
1,76
1,67
1,32
0,7

Orde de puntuació per a Licenciado/a o Grau en Ciències del Treball:
Estellés Lázaro, Gloria
Delgado Vidal, Victor
Antón Castelló, Vicente
Calabuig Esteve, Noel
Lletí Pastor, Marta
Casabán Barberán, J.Vicente
López Puerto, M del Carmen

3,76
3,42
2,62
2,38
2,34
2,30
2,22

Orde de puntuació per a Ingeniero/a Técnico/a d'Informàtica de Sistemes, o Ingeniero/a
Técnico/a en Informàtica de Gestió, o Grau en Enginyeria Informàtica:
Claramunt Canet, Juan Francisco

2,14

Contra la present resolució que és definitiva en via administrativa, cal interposar recurs
contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de València, de
conformitat amb el que disposa l'article 14. 1 primera de la Llei 29/1998, en el termini de dos
mesos, comptats a partir de l'endemà a la recepció de la present notificació, tot això sense
perjuí de quants altres recursos crega oportú presentar.»
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S’aprova l’anterior moció per 8 vots a favor, corresponents als Diputats del Grup Socialista,
Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grup València en Comú i
Grup Ciudadanos; i 1 abstenció, de la Diputada del Grup Popular.

PRECS I PREGUNTES

No n’hi va haver.

I no havent-hi més assumptes què tractar, el Sr. president va alçar la sessió a les deu hores
quaranta-cinc minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta,
autoritzada amb les firmes del President i del Secretari General. De tot això, done fe.

El President
Jorge Rodríguez Gramage

El Secretari General
Vicente Boquera Matarredona
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