Es notifica que el Ple de l’Ajuntament, ha adoptat, en la sessió ordinària de data 27
de maig de 2021, l’acord que tot seguit es transcriu:
“16. Expedient 11140/2017. Aportació a la FUVA conveni Infermeria any 2021.
Autorització de quantia.
”Atés l'expedient 11140/2017 instruït al Departament d’Educació, sobre autorització
de la quantia d’aportació a la FUVA en relació al conveni d’Infermeria any 2021,
assumpte que tot i no haver estat dictaminat se sotmet a la consideració del Ple en
ratificar este la seua urgència per unanimitat dels vint-i-un membres corporatius, per
motius de gestió econòmica i coordinació de la gestió institucional amb altres
entitats.
El secretari dona compte de l'expedient i de la proposta d'acord que se sotmet a
votació.
Atés que l’Ajuntament d’Ontinyent i Caixa Ontinyent venen col·laborant des de fa
anys en diferents projectes de caràcter cultural i social, i fruit d’esta col·laboració
s’han consolidat propostes com la UNED, el CEE Vall Blanca, el CRIS-ADIEM,
AFAO, el Centre de Dia i la Residència per a persones amb discapacitat psíquica a
Ontinyent.
Atés que, d’altra banda, gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament d'Ontinyent i
Caixa Ontinyent, junt a la Universitat de València ha pogut consolidar-se un Campus
Universitari a Ontinyent, amb la implantació de diferents Graus Universitaris,
mitjançant la dinamització i promoció del Campus per part de la FUVA.
Atés que, així mateix, també està duent-se a terme altra col·laboració per a la
implantació d'un Museu Tèxtil a través de la Fundació Museu Tèxtil de la Comunitat
Valenciana, de la qual són patrons també l’Ajuntament d’Ontinyent i Caixa Ontinyent.
En esta col·laboració, en la qual s’està realitzant la rehabilitació d’un dels edificis
destinats a Museu, i que es pretén accelerar mitjançant la disposició d’un projecte
per a la fase següent, destinada a l’habilitació d'altre immoble annex, es preveu que
Caixa Ontinyent aporte una quantitat addicional de 27.769,50 euros a la Fundació
del Museu Tèxtil, per a la redacció de l'esmentat projecte, i que l’Ajuntament
d'Ontinyent aporte eixa mateixa quantitat de més al conveni d’Infermeria.
Atesos els acords següents de Ple de l’Ajuntament aprovats per la corporació
municipal:
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- Conveni de la UV, la FUVA i l’Ajuntament d'Ontinyent per a la implantació d'una
unitat docent de la Titulació del Grau d’Infermeria a la ciutat d’Ontinyent (expedient
en paper 253/2016), aprovat al Ple municipal en sessió de 29 de setembre de 2016.
- Acord de Ple en sessió de 21 de desembre de 2017, de les aportacions plurianuals
a la FUVA del Conveni d’Infermeria compromeses per l'Ajuntament d'Ontinyent des
de l'any 2017 fins l'any 2021, en el qual consta que a l’Ajuntament d'Ontinyent li
correspon una aportació de 42.483,13 euros en l’any 2021.
- Acord de Ple en sessió de 31 de març de 2021, en el qual s'aprova una modificació
de crèdit de l’aportació a la FUVA-Conveni Infermeria, d’un increment de 27.770,00
euros més de l’anualitat compromesa al conveni, de manera que hi ha una
disponibilitat de 70.770,00 euros.
Atés que el Patronat de la FUVA, en sessió celebrada en data 15 d’abril de 2021, va
acordar fer una modificació del pressupost per la qual s’acorda que l’aportació de
l’Ajuntament d’Ontinyent al Conveni d’Infermeria per al 2021 siga de 70.252,63
euros.
Atés que ja s’ha fiscalitzat favorablement per part de la Intervenció municipal
l'aportació de l’exercici 2020 a la FUVA, pel que fa al conveni d’Infermeria i que
també s’ha fiscalitzat favorablement esta proposta segons informe d’Intervenció
de 25 de maig de 2021.
Atés que al Pressupost municipal consta una partida destinada a la FUVA amb el
número 61300.32602.48000 i denominació APORT.FUVA – CONVENI INFERMERIA,
amb un import de 70.770,00 euros.

Atesa la proposta de la Regidoria delegada de l’Àrea d'Educació, Esports i Joventut
de data 25 de maig de 2021.
Sotmés a votació, el Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un membres
corporatius que de dret integren la Corporació, ACORDA:
Primer. Aprovar l’autorització per tal que l’aportació de l’Ajuntament d’Ontinyent a la
FUVA de l'any 2021, per a fer front a les despeses del conveni d’Infermeria, siga de
70.252,63 euros, segons acord del seu patronat adoptat en sessió celebrada en data
15 d’abril de 2021.
Segon. Autoritzar el regidor d’Educació per tal que gestione l’aportació a la FUVA de
l'exercici 2021 per a fer front a les despeses del conveni d'Infermeria.
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Atés el certificat de retenció de crèdit de data 25 de maig de 2021.

Tercer. Traslladar l’acord a la UV, la FUVA i Caixa Ontinyent.”
Este acte posa fi a la via administrativa. Contra el dit acte es pot interposar
potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que l’ha dictat en el termini d'un
mes, comptador des de l'endemà del dia de la recepció de la notificació del present,
de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les AAPP, o recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València de conformitat
amb el que disposen els art. 8, 10, 14 i 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol,
Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, dins del termini de dos
mesos, comptadors des de l'endemà del dia de la recepció de la notificació de l’acte,
sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs que siga procedent.

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