Educació
ET/mj
4254/2019

Es notifica que la Regidoria de l’Àrea de Política per a les Persones d'este Ajuntament ha
emés, per delegació (Decret d’Alcaldia núm. 555/2016, de 15 d’abril), el Decret núm.
1409/2019, de data 17 de maig de 2019, que tot seguit es transcriu:
“Vist l’escrit presentat per la Fundació Universitària de la Vall d’Albaida (FUVA) el dia 28 de
març de 2019, en referència a l’aportació municipal del 2019.
Vista la proposta formulada pel Regidor Delegat d’Educació de data 9 de maig de 2019 amb
la finalitat que es tramite l’aportació directa de l’Ajuntament a favor de la Fundació
Universitària de la Vall d’Albaida (FUVA) per import de 154.966,27 euros.
Atés l’informe de la intervenció municipal de data 8 de maig de 2019.
Atés l'informe de la tècnica d'educació de data 10 de maig de 2019.
Vista l’existència de crèdit en el pressupost per import de 154.966,27 euros consignats en
les aplicacions pressupostàries 61300.32600.48000 amb denominació CO-APORTACIÓ
FUVA - FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA VALL D’ALBAIDA, amb un import de 70.000,00 euros
i 61300.32602.48000 amb denominació CO-APORT.FUVA-CONVENI INFERMERIA, amb
un import de 84.966,27 euros (RC 201900024023 i RC 201900024026, respectivament).
Fent ús de les atribucions que confereixen a l’Alcaldia els articles 21.1 f de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, i 24.f del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril; d’acord amb els art. 183 a
185 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i l’art.60 del Reial Decret 500/1990,
RESOL:
PRIMER. Concedir a la Fundació Universitària Vall d’Albaida (FUVA), amb CIF G96807193 una aportació per import total de 154.966,27 euros, de les quals 70.000,00 euros
són per al desenvolupament d’activitats pròpies de la fundació i 84.966,27 euros són per a
cobrir despeses del conveni subscrit per a la implantació del Grau d’Infermeria.
SEGON. Atenent a les noves directrius marcades per la Intervenció General de
l’Administració de l’Estat, per les quals la Fundació Universitària de la Vall d’Albaida està
classificada dintre del Sector d’Ens Públiques Locals, cal adoptar l’acord de l’aportació anual
a la FUVA, aportació que s’haurà d’ajustar igualment a una sèrie d’obligacions respecte a la
fiscalització i control de l’Ajuntament sobre la mateixa, i que hauran de reflectir-se al decret
de concessió.
PRIMER.- Beneficiari, objecte i durada de l’aportació.
La Fundació Universitària Vall d’Albaida (FUVA) tindrà la condició de beneficiària atenent la
normativa aplicable a les entitats classificades dintre del Sector de les Administracions
Públiques.
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L’objecte de l’aportació és la col·laboració econòmica d’este Ajuntament en les activitats
pròpies de la fundació, i per a cobrir les despeses derivades dels convenis subscrits per a la
implantació del Grau d’Infermeria.
L’aportació s’atorga per a l’exercici 2019, any durant el qual s’estendrà la seua vigència.
Esta aportació es considera renda a efectes de l’Impost de Societats.
L’aportació serà compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la
mateixa finalitat, procedents de qualsevol Administració o ens públics o privats, nacionals,
de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que els ingressos no superen les
despeses.
SEGON.- Obligacions del beneficiari.
El beneficiari haurà d’acomplir amb les seues obligacions, assenyalades en la resolució de
concessió.
TERCER.- Import provisional de l’aportació i crèdit pressupostari.
Per al present any 2019 l’Ajuntament d’Ontinyent col·labora amb la FUVA mitjançant
l’aportació del 63,27% dels cost de les activitats que es realitzen en base al pla d'actuació i
pressupost previstos per la Fundació, i fins 154.966,27 euros, amb el detall següent:
 Aportació ordinària: 70.000,00
 Aportació conveni Infermeria: 84.966,27
Import que té la condició de provisional i màxim en funció d’allò que s’hi indica en l’apartat
relatiu a les obligacions de l’entitat respecte a l'aportació municipal.

QUART.- Terminis i mode de pagament.
L’import de l’aportació s’abonarà mitjançant el sistema de pagament anticipat, del 80% del
total, per a que l’entitat puga fer front a les seues obligacions, i la resta a justificar en els
termes de l’apartat cinquè. L’abonament final es realitzarà quan es produeixca la liquidació
definitiva del pressupost, i en la mesura que la FUVA justifique la realització de les activitats
mitjançant la corresponent aprovació dels comptes anuals del 2019.
El pagament s’efectuarà mitjançant transferència bancària al compte corrent que s’indique
per la beneficiària i de la qual siga titular.
CINQUÈ.- Obligacions de l’entitat.
Abans del 31 de març de 2020, haurà de presentar el beneficiari en el registre municipal
d’entrada o en el PROP:
-

Declaració responsable en el model normalitzat que s’adjuntarà a la notificació d’este
acord.
Factures o demés documents acreditatius de despeses de l’activitat de l’entitat,
originals o confrontades per l’Ajuntament per, al menys, l’import provisional de
l’ajuda, amb un llistat de comprovació mecànica de les operacions aritmètiques. Les
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L’aportació es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària número 61300.32600.48000
CO-APORTACIÓ
FUVA-FUNDACIÓ
UNIVERSITARIA
VALL
D’ALBAIDA
i
61300.32602.48000 CO-APORT.FUVA-CONVENI INFERMERIA.

-

-

-

En tot cas, tindran la consideració de despeses subvencionables les que reunisquen les
característiques següents:
- Que responguen de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada.
- Que resulten estrictament necessàries.
- Que es realitzen en el termini establert.
SISÈ.- Import definitiu de l’aportació.
L’import provisional també es podrà reduir, prèvia audiència de l’entitat beneficiaria, cas que
es produira una disminució de l’import de les despeses justificades en relació als previstos
en la sol·licitud.
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-

factures hauran d’acomplir els requisits previstos en el Reial Decret 1619/2012, de 30
de novembre (BOE de 01-12-12) no podem ser substituïts per simples rebuts,
albarans o altres documents similars.
Llistat (en el model normalitzat que s’adjunta a la notificació d’aquest acord) de
factures presentades, on es certifique que aquestes factures no han estat
presentades o no es presentaran per a justificar altres subvencions o, si escau, en
quin percentatge s’imputa a cada subvenció i es declare si l’IVA és o no deduïble.
Les despeses justificades hauran d’haver-se realitzat en l’any 2019 i hauran d’estar
pagades en el moment de la justificació, tot acreditant-ho mitjançant rebuts o còpia
de la transferència realitzada. La contractació de bens i serveis haurà d’ajustar-se al
fixat al RD 3/2011. No s’admetran pagaments en efectiu que superen el màxim legal.
El valor de les dietes per quilometratge i manutenció es fixaran segons el RD
462/2002 aplicable als treballadors públics.
Memòria de l’activitat: S’hi indicaran les activitats realitzades, data d’execució,
resultats i nombre de participants.
Difusió explícita i pública de la concessió de l’aportació. Es presentarà la
documentació que ho justifique, tot indicant com a mínim l’entitat concedent
(Ajuntament d’Ontinyent), import rebut i actuació subvencionada. La difusió es
realitzarà preferentment a través de la pàgina web de l’entitat o xarxes socials.
Declaració jurada d’haver complit les obligacions de transparència fixades a la Llei
19/2013.
Certificats de l’Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social de que el
beneficiari es troba al corrent de les seues obligacions. La situació fiscal davant
l’hisenda d’este Ajuntament es certificarà o comprovarà en el Negociat d’Ingressos.
No serà necessària la presentació d’estos certificats, si en el moment del pagament
estigueren vigents els aportats amb caràcter previ a la concessió.
Número, titular i denominació del compte en la que es pretenga l’ingrés de
l’aportació, en cas que haja estat modificat respecte d’exercicis anteriors.
Compte de resultats de l’activitat i any de l’aportació, subscrita per l’autor de la
declaració responsable i que haurà d’haver estat aprovat per l’òrgan competent.
Balanç de situació de l’entitat, subscrit per l’autor de la declaració responsable, que
haurà d’haver estat aprovat per l’òrgan competent.
Relació de totes les ajudes concedides en l’exercici per entitats públiques o privades,
amb indicació de l’entitat concedent i import.
Qualsevol altre justificant que siga requerit expressament en qualsevol moment del
procediment.

L’Àrea Econòmica informarà sobre la documentació presentada al Delegat d’Hisenda, al
menys a:
 La situació econòmica-financera de la FUVA.
 Compliment de les previsions d’ingressos d’altres copartíceps.
 Compliment del destí de les aportacions municipals. En cas de no complir-se hauran de
reintegrar-se els fons.
 Compliment de la Llei 9/2017 de contractes, així com de la normativa financera aplicable
a administracions públiques."

Fundació Universitària Vall d'Albaida
Plaça Sant Domingo, 24
Ontinyent
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Ontinyent,
Document signat electrònicament al marge.
Secretaria

