CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA
De conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 80.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento i Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se convoca al AYUNTAMIENTO PLENO, para celebrar sesión con carácter
Ordinario, el día 26 de febrero de 2008, a las 19:30 horas en el Salón de Plenos y si
por cualquier causa no pudiera celebrarse, tendrá lugar en segunda convocatoria, dos
días después, a la misma hora, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DIA
1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES PRECEDENTES Nº 2008/2, DE 29 DE ENERO Y Nº 2008/3 DE 11 DE
FEBRERO.
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES
ALCALDIA.

OFICIALES

Y DECRETOS DE

3. AREA DE ALCALDIA (AALC)
3.1. Moción presentada por el grupo municipal PP de Adhesión a la Plataforma
"Todos contra el Canon".
3.2. Moción presentada por el grupo municipal EU relativa al archivo del expediente
sancionador abierto contra Acción Cultural del País Valencià por la recepción
de los programas de TV3.
4. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)
4.1. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Asociación Festejos Culturales Plaza el Rabosar-Los Girasoles para el
año 2008. SPE-PG-2007/410.
4.2. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Club Deportivo Mutxamel, correspondiente al año 2008. SPE-PG2008/15.
4.3. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Penya Automòbil de Mutxamel, correspondiente al año 2008. SPE-PG2008/12.
4.4. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Associació Cultural Cressol, correspondiente al año 2008. SPE-PG2008/31.
4.5. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Centre de Muntanyisme de Mutxamel, correspondiente al año 2008.
SPE-PG-2008/18.
4.6. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Club d'Escacs Mutxamel, correspondiente al año 2008. SPE-PG2008/17
4.7. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Club de Campo de Alicante, correspondiente al año 2008. SPE-PG200/16.

4.8. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Associació de Petanca de Mutxamel, correspondiente al año 2008. SPEPG-2008/13.
4.9. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Associació de Jubilats i Pensionistes El Salvador, correspondiente al
año 2008. SPE-PG-2008/04.
5. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)
5.1. Revisión de la cuota de consumo y servicio de la tarifa para la gestión del
Servicio Municipal de agua potable, enero 2008
5.2. Conformidad a la liquidación de la gestión del Servicio Municipal de agua
potable correspondiente al ejercicio 2006.
5.3. Desafectación parcial del tramo del camino que discurre de Agost a Busot a
interior a parcela privada
5.4. Prórroga de la concesión del contrato de gestión y explotación del servicio
municipal de abastecimiento de agua potable
5.5. Dación de cuentas del Decreto de Alcaldía ASGE/61/2008, de fecha 29 de
enero, sobre incremento retributivo para el ejercicio 2008.
6. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR)
6.1. Relación reconocimiento extrajudicial 2008/001
6.2. Anulación liquidaciones tarjeta veí y otras por duplicidades y antieconómica
7. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC)
7.1. Aprobación Proyecto de derribo de edificio del antiguo cuartel de la Guardia
Civil y posteriormente Centro de Empleo de Mutxamel.
7.2. Dación de cuentas de la aprobación definitiva de la Modificación de la
Ordenanza de Reservas de Vía Pública para entrada de vehículos a través de las
aceras.
7.3. Participación Plan Especial Penyacerrada.
7.4. Modificación de la Ficha de planeamiento y gestión de la Modificación nº 22 de
las NN.SS.
7.5. Inicio del Procedimiento para la Programación por Gestión Indirecta del PAI
denominado Unidad de Ejecución 3 de la Homologación de las NN.SS. de
Planeamiento Municipal8. DESPACHO EXTRAORDINARIO.
9. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Mutxamel, a 22 de febrero de 2008
LA ALCALDESA

Fdo. ASUNCION LLORENS AYELA

CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA
De conformitat amb les atribucions que em conferix l'article 80.1 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca
l'AJUNTAMENT PLE, per a celebrar sessió amb caràcter Ordinari, el dia 26 de febrer
del 2008, a les 19:30 hores en el Saló de Plens i si per qualsevol causa no poguera
celebrar-se, tindrà lloc en segona convocatòria, dos dies després, a la mateixa hora,
d'acord amb el següent,
ORDE DEL DIA
1. LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDIX, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS NÚM. 2008/2, DE 29 DE GENER I NÚM. 2008/3 D'11 DE FEBRER.
2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS OFICIALS I DECRETS D'ALCALDIA .
3. ÀREA D'ALCALDIA (AALC)
3.1. Moció presentada pel grup municipal PP d'Adhesió a la Plataforma "Tots contra
el Cànon".
3.2. Moció presentada pel grup municipal EU relativa a l'arxiu de l'expedient
sancionador obert contra Acció Cultural del País Valencià per la recepció dels
programes de TV3.
4. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
4.1. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Asociación Festejos Culturales Plaza el Rabosar-Los Gira-sols per a
l'any 2008. SPE-PG-2007/410.
4.2. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Club Deportivo Mutxamel, corresponent a l'any 2008. SPE-PG-2008/15.
4.3. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Penya Automòbil de Mutxamel, corresponent a l'any 2008. SPE-PG2008/12.
4.4. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Associació Cultural Cressol, corresponent a l'any 2008. SPE-PG2008/31.
4.5. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Centre de Muntanyisme de Mutxamel, corresponent a l'any 2008. SPEPG-2008/18.
4.6. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Club d'Escacs Mutxamel, corresponent a l'any 2008. SPE-PG-2008/17
4.7. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Club de Campo de Alicante, corresponent a l'any 2008. SPE-PG-200/16.
4.8. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Associació de Petanca de Mutxamel, corresponent a l'any 2008. SPEPG-2008/13.
4.9. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Associació de Jubilats i Pensionistes El Salvador, corresponent a l'any
2008. SPE-PG-2008/04.
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5. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
5.1. Revisió de la quota de consum i servici de la tarifa per a la gestió del Servici
Municipal d'aigua potable, gener 2008
5.2. Conformitat a la liquidació de la gestió del Servici Municipal d'aigua potable
corresponent a l'exercici 2006.
5.3. Desafectació parcial del tram del camí que discorre d'Agost a Busot a interior a
parcel·la privada
5.4. Pròrroga de la concessió del contracte de gestió i explotació del servici
municipal d'abastiment d'aigua potable
5.5. Dació de comptes del Decret d'Alcaldia ASGE/61/2008, de data 29 de gener,
sobre increment retributiu per a l'exercici 2008.
6. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
6.1. Relació reconeixement extrajudicial 2008/001
6.2. Anul·lació liquidacions targeta veí i altres per duplicitats i antieconòmica
7. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
7.1. Aprovació Projecte de derrocament d'edifici de l'antic quarter de la Guàrdia
Civil i posteriorment Centre d'Ocupació de Mutxamel.
7.2. Dació de comptes de l'aprovació definitiva de la Modificació de l'Ordenança de
Reserves de Via Pública per a entrada de vehicles a través de les voreres.
7.3. Participació Pla Especial Penyacerrada.
7.4. Modificació de la Fitxa de planejament i gestió de la Modificació núm. 22 de
les NN.SS.
7.5. Inici del Procediment per a la Programació per Gestió Indirecta del PAI
denominat Unitat d'Execució 3 de l'Homologació de les NN.SS. de Planejament
Municipal8. DESPATX EXTRAORDINARI.
9. PRECS I PREGUNTES.
Mutxamel, 22 de febrer del 2008
L'ALCALDESSA

Firmat. ASUNCIÓN LLORENS AYELA

ACTA 2008/4 DEL AYUNTAMIENTO PLENO,
ORDINARIO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2008

SESIÓN CON CARÁCTER

**********************************************************************
En Mutxamel, a 26 de febrero de 2008, siendo las
Presidente
Dña. ASUNCION LLORENS
19:30 horas, se reúnen en el Salón de Plenos, bajo la
AYELA
Presidencia de LA ALCALDESA, Dña. ASUNCION
LLORENS AYELA, los señores componentes del
Concejales
Ayuntamiento Pleno que se expresan al margen, al
D. RAFAEL SALA PASTOR
objeto de celebrar la sesión con carácter Ordinario
Dª. Mª. LORETO FORNER MARCO
D. JOSE GUILLERMO BERNABEU para la que previamente se había citado.
PASTOR
Dª ROSA POVEDA BROTÓNS
D. TOMAS MAXIMO POVEDA
IVORRA
Dª. Mª LORETO MARTÍNEZ
RAMOS
Dª. Mª DEL CARMEN MEDINA
TORRICO
D. SEBASTIÁN CAÑADAS
GALLARDO
Dª. Mª PAZ ALEMANY
PLANELLES
D. VICENTE MANUEL VERDU
TORREGROSA
Dª. Mª LORETO BROTONS
ARACIL
D. JOSE VICENTE CUEVAS
OLMO
Dª. Mª TERESA IBORRA
ALCARAZ
D. JOSE ANTONIO BERMEJO
CASTELLO
D. JUAN VICENTE FERRER
GOMIS
D. ADRIAN CARRILLO VALERO

Secretario
D. ESTEBAN CAPDEPÓN
FERNÁNDEZ

Interventor Acctal
D. GUILLERMO IVORRA SOLER

Abierta la sesión en primera convocatoria, se pasa a deliberar sobre los asuntos
incluidos en el Orden de Día.
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1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES PRECEDENTES Nº 2008/2 DE 29 DE ENERO Y Nº 2008/3 DE 11 DE
FEBRERO.
Dada cuenta de los borradores de las actas de las sesiones precedentes nº 2008/2, de 29
de enero y nº 2008/3 de 11 de febrero, y hallándolos conformes, se aprueban por
unanimidad.
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES
OFICIALES Y DECRETOS DE
ALCALDÍA
De acuerdo con los criterios para la presentación de Mociones al Pleno y tras la
celebración de la Junta de Portavoces en el día de ayer, 25 de febrero, procede someter a
votación de la Corporación, previa a su inclusión en despacho extraordinario de esta
sesión, las siguientes Mociones, que han sido consensuadas por todos los grupos
municipales a excepción de la relativa a la Ley de Dependencia:
- Moción sobre la aplicación a la C.Valenciana del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia.
- Moción conmemoración Día Internacional de la Mujer y elaboración de un Plan
Municipal de Igualdad de Oportunidades.
- Moción para la concesión de ayudas directas a labradores y ganaderos del municipio.
- Carta de Buenas prácticas en la Administración Autonómica y Local de la C.
Valenciana.
- Moción Carta de Derechos Humanos.

El Sr. Cañadas (PP) explica que su grupo va a votar en contra de la inclusión de la
Moción relativa a la aplicación en el C. Valenciana de la Ley sobre Dependencia,
porque entienden que ha había tiempo suficiente desde que se presentó para poder
incluirla en convocatoria, no entendemos la urgencia de presentarla ahora.
El Sr. Carrillo (PSOE) considero que sí que tiene urgencia esta Moción, es cierto que
había tiempo para haberla incluido en la convocatoria pero luego se pensó en convocar
la Junta de Portavoces para que se consensuara.
Esta Moción trata de una problemática de extrema gravedad que afecta a muchos
ciudadanos, vecinos también de esta localidad, que se están viendo en esta situación, y
el pueblo de Mutxamel debe dejar constancia de ello en el Pleno.

Seguidamente se somete a votación la inclusión de las Mociones, con el siguiente
resultado:
- Moción sobre la aplicación a la C.Valenciana del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia. Se incluye por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 votos
en contra (PP).
- Resto de Mociones consensuadas. Se incluye por unanimidad.

La Corporación queda enterada de las siguientes Resoluciones:
- Decreto de Alcaldía AALC/173/2008, de la aprobación definitiva de la Ordenanza
Reguladora de Venta Ambulante en el término municipal de Mutxamel, al no haberse
presentado alegaciones en el plazo de exposición al público.
- Decreto de Alcaldía AALC/179/2008, de aprobación de la liquidación del Presupuesto
Municipal del año 2007.
3. AREA DE ALCALDIA (AALC)
3.1 Moción presentada por el grupo municipal PP de Adhesión a la Plataforma "Todos
contra el Canon".
Se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, que literalmente
se transcribe:
“SEBASTIAN CAÑADAS GALLARDO, Portavoz del Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de MUTXAMEL, presenta para su elevación al Pleno la siguiente
MOCION
Con motivo de la publicación y entrada en vigor de los nuevos Cánones Digitales que
tienen su origen en el Art. 25 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), ante el evidente
perjuicio a la totalidad de usuarios y consumidores, ciudadanos todos ellos, que esta
medida representa y constatando:
1.
- Que este Canon grava indiscriminadamente a TODOS LOS CIUDADANOS,
sólo por el hecho de ser sospechosos de poder realizar una copia de una obra sujeta a
propiedad intelectual.
2.
- Que este Canon grava igual de indiscriminadamente a cualquier usuario de la
tecnología, desde los juzgados, a los estudiantes, pasando por los fotógrafos y los
fabricantes de software, se impone también al material escolar, a los elementos que
necesitan nuestras empresas, comerciantes y profesionales forzosamente para trabajar, y
se extiende a todas las actividades que utilicen dispositivos electrónicos.
Incluso este propio Ayuntamiento queda afectado, convirtiéndose en otra carga más que
deben soportar, a cambio de nada, nuestros vecinos y vecinas.
3.
- Que estamos frente a un impuesto de carácter general en favor de determinadas
personas privadas, sin ningún tipo de control por parte del Estado, y que encarece hasta
un cuarenta por ciento los productos tecnológicos. El Canon nada tiene que ver con la
piratería, aunque, interesadamente, las Entidades de Gestión han querido mezclar ambos
conceptos.
4.
- Que dicho canon está recaudando incluso por las obras de autores y creadores
no representados por las entidades de gestión, aunque ellos no entran en el reparto de lo
recaudado.
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Frente a esta anómala situación, ciudadanos, empresas, asociaciones culturales,
deportivas, de defensa de los usuarios, institutos, ayuntamientos, sindicatos y
patronales, sin distinción de opción política, credo, edad o nacionalidad se han agrupado
en la plataforma TODOS CONTRA EL CANON.
Por todas estas razones, se adopta el siguiente, ACUERDO:
El Ayuntamiento de MUTXAMEL, como representante de todos sus vecinos y vecinas,
muestra su adhesión a la PLATAFORMA “TODOS CONTRA EL CANON”, apoyando
a quienes actúan en defensa de toda la ciudadanía.
Asimismo, insta al Gobierno para que proceda a la derogación del Art. 25 de la LPI y,
en todo caso, solicita al Gobierno la exclusión municipal del pago de este canon.”

Moción que se rechaza por 9 votos en contra (PSOE y EU-EV) y 8 votos a favor (PP).

Previa a la votación se producen las siguientes intervenciones:
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Este canon no es más que un impuesto y una multa
encubierta, con el agravante de considerarnos sospechosos de poder realizar una copia
al tener que pagarlo cada vez que compremos un producto informático. Por ello se ha
presentado esta Moción.
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Considero que, aunque existen aspectos de esta Moción
que me parecen interesantes, lo cierto es que el grupo municipal PP apoyó la Ley de
Propiedad Intelectual en la cual se reflejaba la posibilidad de este canon. De pronto el
grupo PP, de una forma oportunista o electoralista, se suma al “Todos contra el
Canon”, cuando antes lo había apoyado. Vivimos en una etapa donde los medios de
comunicación están revolucionados, estableciéndose sistemas de copias que antes no
existían y esto hace evidente la búsqueda de fórmulas para proteger el hecho creativo.
El que se haya gestionado por el SGAE, una empresa privada, tampoco nuestro grupo lo
ve tan claro, no obstante no entiendo que el PP ponga objeciones de ello cuando lo que
hacen continuamente son privatizaciones de servicios.
Por coherencia con el voto de mi grupo a favor de dicha Ley, que seguro en algunos
aspectos deberán revisarse pues no satisface a nadie, no apoyo la Moción presentada.

Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): Hablamos de una ley sobre la protección de la propiedad
intelectual, que existe en casi todos los Estados Miembros y que trata de proteger a los
creadores/autores. Hay que distinguir entre copia privada y piratería que sí es un delito
recogido en la legislación española. En los países donde no existe dicho canon, como
son Reino Unido e Irlanda, Malta, Chipre y Luxemburgo, es que está prohibida la copia
privada.
Existe una Directiva Europea 2001/29 que persigue armonizar los derechos de la
propiedad intelectual, directiva que tiene que desarrollarse en todos los Estados, y en el
nuestro se desarrolló por la Ley 23/2006, de 7 de julio, Ley que aprobaron todos los
grupos parlamentarios con la abstención del grupo vasco y esquerra republicana de

Cataluña. Posteriormente, cuando se plantea la aplicación de este canon en diciembre de
2007, es cuando el PP vota en contra de esta propuesta. Pero este canon no es más que
un mecanismo de protección a los creadores, de compensar por esas copias privadas
que no son delito, y quizás lo que estaría en discusión sería el procedimiento de
recaudación, porque en principio a quien se grava es a las propias industrias que
producen estos productos, otra cosa es que la industria quiera aplicar, en la mayor o
menor medida a los usuarios.
Efectivamente existen aspectos de la Ley que seguro deberán ser objeto de revisión,
pero no podemos apoyar la Moción tal y como está expresada.

Sr. Cañadas Gallardo (PP): No entiendo como el portavoz de EU-EV dice que está a
favor de algunos aspectos de la Moción, no de otros, luego vota en contra, el portavoz
del grupo PSOE, Sr. Bernabeu, considera que no es adecuado el sistema de recaudación
pero votan en contra,... Lo que es claro es que el canon es un impuesto, recaudado por
una entidad privada y que en definitiva debe pagar el usuario. Además esta Moción hace
ya tiempo que se presentó por el Partido Popular con una variedad de posible soluciones
consensuando con distintos sectores, pero en definitiva no gravando al ciudadano.
El Sr. Carrillo Valero (EU-EV), una cosa es decir que mi grupo esté en contra de
algunos aspectos de esta Moción, como el hecho de que se gestione por una empresa
privada y otro lo que acaba de plantear. A lo mejor no es ésta la fórmula correcta de
llevarse a cabo, pero si queremos proteger al creador hay que hacer algo, por ello mi
ambigüedad.

3.2 Moción presentada por el grupo municipal EU relativa al archivo del expediente
sancionador abierto contra Acción Cultural del País Valencià por la recepción de los
programas de TV3.
Se da cuenta de la Moción presentada por el Grupo Municipal EU, que literalmente se
transcribe:
“Adrià Carrillo, portaveu del Grupo Municipal EU de l’Ajuntament de Mutxamel,
proposa al Ple per a la seua aprovaciò la següent,
MOCIÓ
La Generalitat Valenciana a través de la DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ
INSTITUCIONAL, ha obert un expedient sancionador a l’entitat cultural Acció Cultural
del País Vaienciá, per les emissions de la Televisió Pública Catalana en aquestes terres,
a través de la xarxa de repetidors existents al País Valenciá, havent-se acordat com a
mesura provisional el cessament de les emissions.
Per aixó, la nit del passat 9 de desembre de 2007, funcionaris de la Generalitat
Valenciana entraren al repetidor de la Serra de la Carrasqueta i precintaren els equips
electrónics, tallant-se des d’aleshores les emissions de la televisió pública catalana, que
des de fa més de 20 anys es rebia amb total normalitat en aquestes terres. I també a les
comarques de Castelló s’está pendent d’una acció semblant.
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Amb eixa acció s’han vulnerat els drets fonamentals recollits a l’article 20.1 a) i d) de la
CE a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la
paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjá de reproducció i a comunicar o rebre lliurement
informació veraç per qualsevol mitjá de difusió, drets que d’acord amb la Constitució
no poden restringir-se mitjançant cap censura previa, que tenen el seu límit en la resta
de drets fonamentals, especialment l’honor, la própia imatge i la protecció de la joventut
i la infantesa i només podrà acordar-se el segrest de comunicacions, enregistraments i
altres mitjans d’informació en virtut de resolució judicial.
Amb eixa acció s’ha vulnerat, igualment, la Carta Europea de Llengües Regionals o
Minoritáries ratificada per l’Estat espanyol, en ser les emissions en llengua catalana,
anomenada valencià a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, també s’está
afectant al dret a la reciprocitat de les emissions televisives realitzades en llengües
minoritàries tal com estableix l’article Art. 11 2. “Las Partes se comprometen a
garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y de televisión de
los países vecinos en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua
regional o minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de
televisión de los países vecinos en dicha lengua...”
La mesura de la Generalitat Valenciana resulta contrária a la llibertat de prestació de
serveis reconeguda a l’article 59 i següents del Tractat UE, (actualment article 49 CE,
després de la seua modificació) i a la Directiva 89/552/CEE de Televisió sense fronteres
que garanteix la llibertat de difusió, la llibertat de recepció de les emissions de TV i la
llibertat d’elecció de cadenes en l’ámbit de la UE., está prohibida la introducció de
restriccions i s’haurien de suprimir les restriccions existents.
El Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Valéncia, va dictar el passat 20 d’abril
una resolució, relativa a l’autorització d’entrada derivada del mateix expedient i
respecte el repetidor de televisió ubicat en la província de Valéncia, al cim del
Montdúver, per la qual es denegava l’autorització d’entrada per resultar
desproporcionada la mesura en relació a l’objectiu perseguit, perqué no s’apreciava cap
dany per a l’interés públic pel fet de mantenir les emissions, perqué s’emeten programes
d’una televisió pública d’una comunitat autónoma i no d’una televisió clandestina i
perqué pel contrari, de tancar, podrien veure’s afectats drets fonamentals com ara el dret
a comunicar o rebre informació mitjançant qualsevol mitjá de difusió.
Considerem un contrasentit i burla de les institucions que al temps que s’ha dut a terme
l’execució forçósa d’eixa ordre de cessament, el Govern valenciá i el Govern catalá
exposen públicament als mitjans de comunicació que s’està negociant perqué les
televisions respectives puguen veure’s a tot el territori.
ACORD:
L’Ajuntament de Mutxamel reunit en sessió plenária, considera que la tasca realitzada
per Acció Cultural del País Valenciá fent possible la recepció de la TV3 a les terres
valencianes mereix un reconeixement de les institucions en tant que ha contribuït de
forma decisiva a la pluralitat informativa.

Per aquesta raó, les administracions públiques competents han de legalitzar aquestes
emissions i permetre la recepció dels progrmes de TV3 a les nostres comarques, de
conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries
subscrita per l’Estat espanyol.
L’Ajuntament de Mutxamel, en defensa de la llibertat d’expressió i comunicació i en
defensa de la nostra llengua, insta a la Generalitat Valenciana a arxivar de forma
immediata i sense imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra mena,
l’expedient sancionador obert contra Acció Cultural del País Valencià.
L’Ajuntament de Mutxamel, manifesta el seu desacord amb estes actuacions i sollicita
la intervenció del Síndic de Greuges, perqué comunique la Generalitat Valenciana a
respectar els drets esmentats.”

Moción que se aprueba por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 votos en contra (PP).

Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Considero que es un tema reiterativo, que anteriormente
traje también a este Pleno pues considerábamos la multa impuesta Acción Cultural
como excesiva. He de decir que los dos repetidores, el de Valencia y Castellón, siguen
abiertos porque el Juez considera que la medida adoptada fue excesiva, y pienso que en
relación al repetidor de Alicante se ha cometido un acto de agresión a la libertad de
expresión de una emisora que fue traida por una serie de gente que vivimos aquí, bajo
nuestro coste, para escuchar y ver la TV3 y ha estado funcionando 20 años, cuando
existen TV alegales que funcionan en la Comunidad Valenciana. Nos quitan el derecho
de ver una televisión más. Por ello el Ayuntamiento de Mutxamel debe solicitar a la
Generalitat que reconsidere sus actos y vuelva a conectar el repetidor de Alicante.
Sr. Cañadas Gallardo (PP): No estamos en contra de la libertad de expresión, pero hay
una decisión judicial que no se acató, y no podemos votar a favor de una ilegalidad, por
ello nuestro voto en contra.

4. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)
4.1 Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i l'entitat
Asociación Festejos Culturales Plaza el Rabosar-Los Girasoles per a l'any 2008. SPEPG-2007/410.
Atès que l'ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació activa
dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.
Atès que per a això l'ajuntament col·labora amb l’Asociación de Festejos Culturales
Plaza el Rabosar-Los Girasoles, entitat sense afany de lucre que realitza activitats
d’interès comunitari relatives a la promoció de festejos entre els veïns de la urbanització
Els Gira-sols .
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte estiga
comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de les
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Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix
l’article 3.d) de tal text legal.
Considerant que el present Conveni s’emmarca en el normativa que regula el dret de
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, arreplegat
en l’article 232 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Local, així com
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de la
concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de
2008, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de
l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de
subvencions mitjançant concessió directa.
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura
nominativament la subvenció proposada.
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les Bases
d’execució del Pressupost municipal vigent.
Per tot això exposat, S'ACORDA
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 1.380,30 €, a càrrec de la
partida 311.46304.48986.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’Asociación de Festejos
Culturales Plaza El Rabosar-Los Girasoles, per a l’atorgament d’una subvenció
nominativa per a l’any 2008, el text del qual es del següent tenor literal.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL I
L’ASSOCIACIÓ DE FESTEJOS CULTURALES PLAZA EL RABOSAR-LOS
GIRASOLES PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,

REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-H,
amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació SRA
Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb competència

per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
I DE L'ALTRA: La Asociación de Festejos Culturales Plaza El Rabosar-Los Girasoles
(en avant Entitat) amb CIF número de registre d'interés municipal 69, amb seu en XXX,
i en nom seu XXX, amb N.I.F. actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents
objectius:
Promoció de festejos entre els veïns de la urbanització Els Gira-sols
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés general arreplegat en l'article
232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com quant al
procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis d'acord
amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure este conveni de
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització,
preparació i desenvolupament del programa anual següent:
Activitat 1

Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

ACOMPANYAMENT DE LA COLLA A LES CARROSSES
22/08/2008
17:30 A 21:00 HORES
DES DE LA PLAÇA EL RABOSAR FINS A LES RESIDÈNCIES
TERCERA EDAT Y TORNADA A LA PLAÇA
460 €
391,94 €
28,40 %

Activitat 2
Data
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

LLIBRET DE FESTES
JUNY 2008
URB. LOS GIRASOLES
1.160 €
988,36 €
71,60 %

Data
Horari
Lloc
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SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat una subvenció nominativa, prevista a este
efecte en la partida 311,46304,48986 del vigent pressupost municipal, per la quantitat
de 1.380,30 € la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim
jurídic determinat en el present conveni.
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers,
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment
del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació
sectorial aplicable.
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.
TERCERA.COMPATIBILITAT
O
INCOMPATIBILITAT
AMB
ALTRES
SUBVENCIONS.
La present subvenció és compatibles 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, sempre
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE
LA SUBVENCIÓ.
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la
subvenció la presentació per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N00.
Estos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En tot
cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni
la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver acreditat els
requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de
subvencions públiques.

1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a bestreta,
en les dates que s'indiquen a continuació:
a) Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció
concedida entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, prèvia sol·licitud
prèvia de l’entitat beneficiària presentada amb una antelació mínima de
dos mesos a aquesta data, satisfet en concepte de gastos de preparació
de les activitats.
b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el
30 de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte
justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció.
1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un sol
pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per
part de l’ajuntament.
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentarse, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.
No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 31
de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de
gener de l’any següent.
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants dels gastos realitzats amb anterioritat a la
subscripció d'este conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses en el
programa anual subvencionat en aquest conveni.
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni
es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:
a) RESUM GENERAL: Relació de totes les activitats subvencionades
efectivament realitzades, amb detall agregat dels seus gastos i ingressos
totals (model N01)
b) MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES: Per a cada una de
les activitats incloses en el programa anual subvencionat, es complimentarà
una memòria que constarà de dues parts diferenciades: en la primera es
donarà compte del nivell de participació, objectius plantejat inicialment i
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objectius assolits i una referència de les eventuals incidències. En la segona
part, es detallaran els tipus de gastos i dels ingressos efectuats (model N02).
c) RELACIÓ DE FACTURES: Acompanyarà a la memòria de cada activitat
una relació de les factures i justificants dels gastos realitzats, que hauran de
tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a dita relació
còpies compulsades de les factures i justificants de gastos (model N03).
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència
tècnica, el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga
possible (per no existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o
ho presten o que el gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la
subvenció) havent de quedar constància documental de tot això, així com de la
justificació de l'elecció entre les ofertes presentades. Els documents acreditatius
d’aquest procés de selecció empresarial s’hauràn d’acompanyar al compte justificatiu
de la subvenció.
2.5.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, respecte
de les ayudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà solament
a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N04) que
relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos.
Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què pertanga
el Centre Gestor del departament que promou l’expedient.
2.6.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció comprovarà
l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que
determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta de
conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o denegació
de la justificació.
2.7.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits
en este conveni o la justificació insuficient de la mateixa comportarà el reintegrament
de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir qualsevol altre
subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2008, i estendrà els seus efectes
fins el 31 de desembre de 2008.
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per
mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
a)
b)
c)

L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
La desaparició de l'objecte del mateix.
La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de preavís per
escrit, raonant les causes, amb una anticipació de tres mesos a la data de
venciment.

En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen
en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, abonant-se en
qualsevol cas tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la
rescissió.
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu
contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari
constituïda a este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat
de Participació Ciutadana, el Regidor Delegat de Participació Ciutadana i el Director
de l'Aspe. L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part
de la seua junta directiva, que podran assistir a les reunions acompanyats d’assessors
amb veu però sense vot.
NOVENA.- JURISDICCIÓ
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a la
jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur.
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS
Este document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.”
PER L'AJUNTAMENT

PER L'ASSOCIACIÓ
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Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats
referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre i
considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-li
despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant
ampliament com sigui menester.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, al
registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la
forma prevista en les disposicions vigents.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 abstenciones (PP), de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en
sesión celebrada con fecha 18 de febrero de 2008.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
Sr. Cañadas Gallardo (PP): La postura de nuestro grupo en la aprobación de Convenios
con las asociaciones siempre ha sido favorable, pero ahora no podemos votar a favor,
por el siguiente motivo: En Comisión Informativa se preguntó cuales son los criterios
para incrementar las subvenciones, y se contestó en algún Convenio que el IPC, en otros
se dijo que no se incrementaba el IPC y no se sabía porqué y se dijo que dependía del
Concejal Delegado,... Finalmente la Sra. Forner Marco dijo textualmente: “La cantidad
que se asigna a cada asociación depende de una decisión totalmente discrecional basada
en criterios fundamentalmente políticos, y que corresponde a cada Concejal determinar
sus prioridades a la hora de otorgar subvenciones”. Ante esta afirmación mi grupo no
puede votar a favor de estos Convenios.
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): No ha habido ningún cambio de criterio en los 5 años que
llevo en el gobierno como Concejal de Participación Ciudadana. Hay un diálogo con las
asociaciones para ver sus necesidades. Hasta ahora ninguna asociación se ha quejado, es
más cuando alguna asociación ha planteado algún nuevo proyecto, se ha visto la
posibilidad de ampliar el Convenio. Por tanto la insinuación de que se da más o menos
dinero a una asociación u a otra dependiendo de que asociación sea, hay que
demostrarlo. También en esa Comisión dije que el año que viene se intentará regularizar
criterios, de ahí la frase dicha por la Concejala Sra. Forner.
Sra. Forner Marco (PSOE): Discrecionalidad no quiere decir arbitrariedad. Tal vez no
me expresé bien en Comisión, lo que quise decir es que se habla con cada asociación y
según los proyectos que presente se decide si se amplía la subvención o no. No es un
criterio de IPC, ni de dar más o menos según la asociación..., las decisiones se toman
consensuadamente con las asociaciones.

Sr. Cuevas Olmo (PP), hay en concreto una asociación que impugnó el Presupuesto
Municipal.
Sra. Forner Marco: Esa asociación ya tenía una cantidad asignada, pero al tener una
nueva actividad habló con el Concejal de Deportes para ver si se podía ampliar o no.
Sr. Cañadas: Es evidente que se tiene que hablar con las asociaciones. Antes, no en
anterior legislatura, había unas bases donde se recogían los criterios para dotar de
subvenciones a las asociaciones. Además el Portavoz de EU-EV ha reconocido que para
el año próximo se estudiarán unos criterios para otorgar subvenciones.
Sr. Carrillo Valero: No conozco ningún documento que recoja las bases donde se
establezcan criterios para su concesión, si las tiene el Sr. Concejal que se me facilite.
La Sra. Alcaldesa cierra las intervenciones diciendo que el equipo de gobierno nos
consideramos muy orgullosos de colaborar con las asociaciones locales, creo que hay un
diálogo fluido con cada Concejal. Y nos sentimos muy orgullosos y muy bien
representados dentro de las asociaciones.

4.2 Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i l'entitat Club
Deportivo Mutxamel, corresponent a l'any 2008. SPE-PG-2008/15.
Atès que l'ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació activa
dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.
Atès que per a això l'ajuntament col·labora amb l’associació Club Deportivo Mutxamel,
entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives al
foment de l’activitat esportiva al municipi de Mutxamel.
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte estiga
comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix
l’article 3.d) de tal text legal.
Considerant que el present Conveni s’emmarca en el normativa que regula el dret de
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, arreplegat
en l’article 232 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Local, així com
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de la
concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de
2008, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.
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Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de
l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de
subvencions mitjançant concessió directa.
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura
nominativament la subvenció proposada.
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les Bases
d’execució del Pressupost municipal vigent.
Per tot això exposat, S'ACORDA
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 6.000 €, a càrrec de la
partida 320.4630448960.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Club Deportivo
Mutxamel, per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per a l’any 2008, el text del
qual es del següent tenor literal.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL I
L’ASSOCIACIÓ CLUB DEPORTIVO MUTXAMEL PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,

REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-H,
amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació SRA
Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb competència
per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
I DE L'ALTRA: La Asociación Club Deportivo Mutxamel (en avant Entitat) amb CIF i
número de registre d'interés municipal 8, amb seu en XXX, i en nom seu XXX, amb
N.I.F. actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents
objectius:
El foment de l’activitat esportiva al municipi de Mutxamel.
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés general arreplegat en l'article
232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com quant al
procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis d'acord

amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure este conveni de
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:
CLAUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització,
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

FUTBOL SALA: 1ª DIVISIÓN NACIONAL-B Y REGIONAL
GRUPO NORTE
GENER-DESEMBRE 2008
DISSABTES SEGON CALENDARI QUE S’ADJUNTA
PABELLÓ MUCICIPAL DE SANT JOAN I PISTA
POLIESPORTIU DE MUTXAMEL
25.900 €
6.000 €
23,16 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat una subvenció nominativa, prevista a este
efecte en la partida 320,46304,48960 del vigent pressupost municipal, per la quantitat
de 6.000 € la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim
jurídic determinat en el present conveni.
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers,
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment
del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació
sectorial aplicable.
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.
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TERCERA.COMPATIBILITAT
O
INCOMPATIBILITAT
AMB
ALTRES
SUBVENCIONS.
La present subvenció és compatibles 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, sempre
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE
LA SUBVENCIÓ.
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la
subvenció la presentació per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N0.
Estos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En tot
cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni
la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver acreditat els
requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de
subvencions públiques.
1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a bestreta,
en les dates que s'indiquen a continuació:
a)Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció
concedida entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, prèvia sol·licitud
prèvia de l’entitat beneficiària presentada amb una antelació mínima
de dos mesos a aquesta data, satisfet en concepte de gastos de
preparació de les activitats.
b)Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre
i el 30 de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte
justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció.
1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un sol
pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per
part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentarse, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.
No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 31
de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de
gener de l’any següent.
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants dels gastos realitzats amb anterioritat a la
subscripció d'este conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses en el
programa anual subvencionat en aquest conveni.
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni
es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:

a)RESUM GENERAL: Relació de totes les activitats subvencionades
efectivament realitzades, amb detall agregat dels seus gastos i
ingressos totals (model N01)
b)MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES: Per a
cada una de les activitats incloses en el programa anual subvencionat,
es complimentarà una memòria que constarà de dues parts
diferenciades: en la primera es donarà compte del nivell de
participació, objectius plantejat inicialment i objectius assolits i una
referència de les eventuals incidències. En la segona part, es
detallaran els tipus de gastos i dels ingressos efectuats (model N02).
c)RELACIÓ DE FACTURES: Acompanyarà a la memòria de cada
activitat una relació de les factures i justificants dels gastos realitzats,
que hauran de tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil.
S’adjuntarà a dita relació còpies compulsades de les factures i
justificants de gastos (model N03).
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència
tècnica, el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga
possible (per no existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o
ho presten o que el gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la
subvenció) havent de quedar constància documental de tot això, així com de la
justificació de l'elecció entre les ofertes presentades. Els documents acreditatius
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d’aquest procés de selecció empresarial s’hauràn d’acompanyar al compte justificatiu
de la subvenció.
2.5.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, respecte
de les ayudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà solament
a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N04) que
relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos.
Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què pertanga
el Centre Gestor del departament que promou l’expedient.
2.6.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció comprovarà
l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que
determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta de
conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o denegació
de la justificació.
2.7.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits
en este conveni o la justificació insuficient de la mateixa comportarà el reintegrament
de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir qualsevol altre
subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2008, i estendrà els seus efectes
fins el 31 de desembre de 2008.
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per
mutu acord.
SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
a)L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les
parts.
b)La desaparició de l'objecte del mateix.
c)La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de preavís
per escrit, raonant les causes, amb una anticipació de tres mesos a la
data de venciment.
En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen
en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, abonant-se en
qualsevol cas tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la
rescissió.
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu
contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari

constituïda a este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat
de Participació Ciutadana, el Regidor Delegat d’Esports i el Director de l'Aspe.
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part de la seua
junta directiva, que podran assistir a les reunions acompanyats d’assessors amb veu
però sense vot.
NOVENA.- JURISDICCIÓ
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a la
jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur.
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS
Este document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT

PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats
referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre i
considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-li
despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant
ampliament com sigui menester.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, al
registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la
forma prevista en les disposicions vigents.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 abstenciones (PP), de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en
sesión celebrada con fecha 18 de febrero de 2008.
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4.3 Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i l'entitat
Penya Automòbil de Mutxamel, corresponent a l'any 2008. SPE-PG-2008/12.
Atès que l'ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació activa
dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.
Atès que per a això l'ajuntament col·labora amb l’associació Penya Automòbil
Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari
relatives al sosteniment, difusió i pràctica de l'automobilisme. .
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte estiga
comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix
l’article 3.d) de tal text legal.
Considerant que el present Conveni s’emmarca en el normativa que regula el dret de
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, arreplegat
en l’article 232 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Local, així com
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de la
concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de
2008, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de
l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de
subvencions mitjançant concessió directa.
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura
nominativament la subvenció proposada.
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les Bases
d’execució del Pressupost municipal vigent.
Per tot això exposat, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 4.800 €, a càrrec de la
partida 320.46304.48921.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Penya Automòbil
Mutxamel, per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per a l’any 2008, el text del
qual es del següent tenor literal.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL I
L’ASSOCIACIÓ PENYA AUTOMÒBIL MUTXAMEL PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,

REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-H,
amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació SRA
Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb competència
per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
I DE L'ALTRA: La Asociación Penya Automòbil Mutxamel (en avant Entitat) amb CIF i
número de registre d'interés municipal 21, amb seu en XXX, i en nom seu D.XXX , amb
N.I.F. actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents
objectius:
Contribuir al sosteniment, difusió i pràctica de l'automobilisme.
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés general arreplegat en l'article
232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com quant al
procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis d'acord
amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure este conveni de
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:
CLAUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització,
preparació i desenvolupament del programa anual següent:
Activitat
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

XIV PUJADA MUTXAMEL
25 Y 26 D’OCTUBRE DE 2008
DE 15:00 HORES DIA 25 A 15:00 HORES DIA 26
MUTXAMEL-BUSOT
42.050 €
4.800 €
11,41 %
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SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat una subvenció nominativa, prevista a este
efecte en la partida 320,46304,48921 del vigent pressupost municipal, per la quantitat
de 4.800 € la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim
jurídic determinat en el present conveni.
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers,
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment
del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació
sectorial aplicable.
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.
TERCERA.COMPATIBILITAT
O
INCOMPATIBILITAT
AMB
ALTRES
SUBVENCIONS.
La present subvenció és compatibles 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, sempre
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE
LA SUBVENCIÓ.
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la
subvenció la presentació per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N00.
Estos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En tot
cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni
la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver acreditat els
requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de
subvencions públiques.

1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a bestret, en
les dates que s'indiquen a continuació:
a)Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció
concedida entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, prèvia sol·licitud
prèvia de l’entitat beneficiària presentada amb una antelació mínima de
dos mesos a aquesta data, satisfet en concepte de gastos de preparació de
les activitats.
b)Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el
30 de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte
justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció.
1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un sol
pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per
part de l’ajuntament.
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentarse, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.
No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 31
de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de
gener de l’any següent.
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants dels gastos realitzats amb anterioritat a la
subscripció d'este conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses en el
programa anual subvencionat en aquest conveni.
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni
es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:
a)RESUM GENERAL: Relació de totes les activitats subvencionades
efectivament realitzades, amb detall agregat dels seus gastos i ingressos
totals (model N01)
b)MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES: Per a cada
una de les activitats incloses en el programa anual subvencionat, es
complimentarà una memòria que constarà de dues parts diferenciades:
en la primera es donarà compte del nivell de participació, objectius
plantejat inicialment i objectius assolits i una referència de les eventuals
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incidències. En la segona part, es detallaran els tipus de gastos i dels
ingressos efectuats (model N02).
c)RELACIÓ DE FACTURES: Acompanyarà a la memòria de cada
activitat una relació de les factures i justificants dels gastos realitzats,
que hauran de tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil.
S’adjuntarà a dita relació còpies compulsades de les factures i
justificants de gastos (model N03).
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència
tècnica, el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga
possible (per no existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o
ho presten o que el gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la
subvenció) havent de quedar constància documental de tot això, així com de la
justificació de l'elecció entre les ofertes presentades. Els documents acreditatius
d’aquest procés de selecció empresarial s’hauràn d’acompanyar al compte justificatiu
de la subvenció.
2.5.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, respecte
de les ayudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà solament
a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N04) que
relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos.
Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què pertanga
el Centre Gestor del departament que promou l’expedient.
2.6.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció comprovarà
l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que
determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta de
conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o denegació
de la justificació.
2.7.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits
en este conveni o la justificació insuficient de la mateixa comportarà el reintegrament
de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir qualsevol altre
subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2008, i estendrà els seus efectes
fins el 31 de desembre de 2008.
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per
mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
a)L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b)La desaparició de l'objecte del mateix.
c)La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de preavís per
escrit, raonant les causes, amb una anticipació de tres mesos a la data de
venciment.
En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen
en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, abonant-se en
qualsevol cas tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la
rescissió.
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu
contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari
constituïda a este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat
de Participació Ciutadana, el Regidor Delegat d’Esports i el Director de l'Aspe.
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part de la seua
junta directiva, que podran assistir a les reunions acompanyats d’assessors amb veu
però sense vot.
NOVENA.- JURISDICCIÓ
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a la
jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur.
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS
Este document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT

PER L'ASSOCIACIÓ
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Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats
referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre i
considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-li
despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant
ampliament com sigui menester.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, al
registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la
forma prevista en les disposicions vigents.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 abstenciones (PP), de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en
sesión celebrada con fecha 18 de febrero de 2008.

4.4 Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i l'entitat
Associació Cultural Cressol, corresponent a l'any 2008. SPE-PG-2008/31.
Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació activa
dels seus veïns.
Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb la Associació Cultural Cressol, entitat
sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives a la
investigació entorn del folklore i les tradicions populars de la nostra cultura, així com la
recuperació i difusió del dit folklore, tradicions i llengua, realitzant cursos de danses i
rondalles populars valencianes.
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col•laboració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte estiga
comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix
l’article 3.d) de tal text legal.
Considerant que el present Conveni s’emmarca en el normativa que regula el dret de
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, arreplegat
en l’article 232 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Local, així com
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de la
concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de
2008, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de
l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col•laboració per a l’atorgament de
subvencions mitjançant concessió directa.
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura
nominativament la subvenció proposada.
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les Bases
d’execució del Pressupost municipal vigent.
Per tot això exposat, S'ACORDA
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 700 €, a càrrec de la partida
310.46304.48933.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’Associació Cultural Cressol per
a l’atorgament d’una subvenció nominativa per a l’any 2008, el text del qual es del
següent tenor literal.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL I
LA ASOCIACIÓN CULTURAL CRESSOL PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,

REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-H,
amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació SRA
Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb competència
per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
I DE L'ALTRA: L’Associació Cultural Cressol (en avant Entitat) amb CIF i número de
registre d'interés municipal 130, amb seu en XXX, i en nom seu XXX, amb N.I.F.
actuant en qualitat de presidenta.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents
objectius:
La investigació entorn del folklore i les tradicions populars de la nostra cultura, així
com la recuperació i difusió del dit folklore, tradicions i llengua.
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés general arreplegat en l'article
232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com quant al
procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis d'acord
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amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure este conveni de
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:
CLAUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització,
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

CLASES DE DANSES I RONDALLES
GENER-DESEMBRE 2008
DIMARTS (18:00-20:00) DIMECRES (17:30-19:30)
MERCAT MUNICIPAL/ SALA TARONJA
1.200 €
700 €
58,33 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.
2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat en concepte de subvenció nominativa, prevista
a este efecte en la partida 310,46304,48933 del pressupost municipal vigent, la
quantitat de 700 € la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al
règim jurídic determinat en el present conveni.
2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis,
instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment del present
conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació sectorial
aplicable.
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.
TERCERA.COMPATIBILITAT
O
INCOMPATIBILITAT
AMB
ALTRES
SUBVENCIONS.
La present subvenció és compatibles 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, sempre

que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE
LA SUBVENCIÓ.
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la
subvenció la presentació per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N00.
Estos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En tot
cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni
la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver acreditat els
requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de
subvencions públiques.
1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a bestreta,
en les dates que s'indiquen a continuació:
a) Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida
entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, prèvia sol•licitud prèvia de l’entitat
beneficiària presentada amb una antelació mínima de dos mesos a aquesta data,
satisfet en concepte de gastos de preparació de les activitats.
b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el 30 de
novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte justificatiu relatiu a
l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de subvenció.
1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un sol
pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per
part de l’ajuntament.
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentarse, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.
No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 31
de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de
gener de l’any següent.
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2.2.- S’admetran en tot cas els justificants dels gastos realitzats amb anterioritat a la
subscripció d'este conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses en el
programa anual subvencionat en aquest conveni.
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni
es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:
a) RESUM GENERAL: Relació de totes les activitats subvencionades efectivament
realitzades, amb detall agregat dels seus gastos i ingressos totals (model N01)
b) MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES: Per a cada una de
les activitats incloses en el programa anual subvencionat, es complimentarà una
memòria que constarà de dues parts diferenciades: en la primera es donarà
compte del nivell de participació, objectius plantejat inicialment i objectius
assolits i una referència de les eventuals incidències. En la segona part, es
detallaran els tipus de gastos i dels ingressos efectuats (model N02).
c) RELACIÓ DE FACTURES: Acompanyarà a la memòria de cada activitat una
relació de les factures i justificants dels gastos realitzats, que hauran de tenir
valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a dita relació còpies
compulsades de les factures i justificants de gastos (model N03).
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència
tècnica, el beneficiari està obligat a sol•licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga
possible (per no existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o
ho presten o que el gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol•licitud de la
subvenció) havent de quedar constància documental de tot això, així com de la
justificació de l'elecció entre les ofertes presentades. Els documents acreditatius
d’aquest procés de selecció empresarial s’hauràn d’acompanyar al compte justificatiu
de la subvenció.
2.5.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, respecte
de les ayudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà solament
a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N04) que
relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos.
Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què pertanga
el Centre Gestor del departament que promou l’expedient.
2.6.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció comprovarà
l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que
determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta de
conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o denegació
de la justificació.

2.7.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits
en este conveni o la justificació insuficient de la mateixa comportarà el reintegrament
de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir qualsevol altre
subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2008, i estendrà els seus efectes
fins el 31 de desembre de 2008.
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per
mutu acord.
SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
a)L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b)La desaparició de l'objecte del mateix.
c)La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de preavís per
escrit, raonant les causes, amb una anticipació de tres mesos a la data de
venciment.
En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen
en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, abonant-se en
qualsevol cas tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la
rescissió.
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu
contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari
constituïda a este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o persona en qui delegue, el Regidor
Delegat de Participació Ciutadana, el Regidor Delegat de Cultura i el Director de
l'Aspe. L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part de
la seua junta directiva, que podran assistir a les reunions acompanyats d’assesors amb
veu però sense vot.
NOVENA.- JURISDICCIÓ
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i
execució del present Conveni, hauran de resoldre's de mutu acord entre les parts.
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s'acorda el sotmetiment a la jurisdicció
contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides sobre el seu
contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l'article 44 de la Llei
de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a qualsevol altre
fur.
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DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS
Este document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.
PER L'AJUNTAMENT

PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats
referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre i
considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-li
despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant
ampliament com sigui menester.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, al
registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la
forma prevista en les disposicions vigents.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 abstenciones (PP), de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en
sesión celebrada con fecha 18 de febrero de 2008.

4.5 Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i l'entitat
Centre de Muntanyisme de Mutxamel, corresponent a l'any 2008. SPE-PG-2008/18.
Atès que l'ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació activa
dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.
Atès que per a això l'ajuntament col·labora amb l’associació Club Centre de
Muntanyisme de Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès
comunitari relatives a la practica i el foment de l'excursionisme.
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte estiga
comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix
l’article 3.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en el normativa que regula el dret de
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, arreplegat
en l’article 232 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Local, així com
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de la
concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de
2008, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de
l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de
subvencions mitjançant concessió directa.
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura
nominativament la subvenció proposada.
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les Bases
d’execució del Pressupost municipal vigent.
Per tot això exposat, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 1.000 €, a càrrec de la
partida 320.4630448959.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Club Centre de
Muntanyisme de Mutxamel, per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per a l’any
2008, el text del qual es del següent tenor literal.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL I
L’ASSOCIACIÓ CLUB CENTRE DE MUNTANYISME DE MUTXAMEL PER A
L’ANY 2008.
Mutxamel,

REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-H,
amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació SRA
Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb competència
per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
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I DE L'ALTRA: La Asociación Club Centre de Muntanyisme de Mutxamel (en avant
Entitat) amb CIF i número de registre d'interés municipal 3, amb seu en XXX, i en nom
seu XXX, amb N.I.F. actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents
objectius:
Practicar i fomentar l'excursionisme, que inclou tots els esports de muntanya i tota
mena d'activitats per tal de conéixer, estudiar, conservar i reproduir tot el que ofereix
de notable la naturalesa, la història, les tradicions, els costums, la llengua i l’art en
totes llurs manifestacions, recorrent les contrades de dins i fora del nostre pais.
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés general arreplegat en l'article
232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com quant al
procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis d'acord
amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure este conveni de
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:
CLAUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització,
preparació i desenvolupament del programa anual següent:
Activitat 1
Data i lloc

MARXES A LA MUNTANYA
20 DE GENER- IBI-ELS ESBARZERETS
3 DE FEBRER- XORRET DE CATÍ-ESRMITA-CATÍ
17 DE FEBRER- FONT DE MOYA
16 DE MARÇ- EL CASTELLET
13 D’ABRIL- BANYERES
27 D’ABRIL- PORT DE TUDONS- CONFRIDES
4 DE MAIG- IBI-CAMÍ DE XIXONA-CIM DE QUARTER
18 DE MAIG-BIAR-BIAR
1 DE JUNY- PENYAL D’IFACH
26 D’OCTUBRE- FONT DE L’ALMORQUÍ
2 DE NOVEMBRE- CREVILLENT-ELS PONTETS-SENDA
DOLÇA
23 DE NOVEMBRE- SELLA-BENIFATO
6 DE DESEMBRE- EXCURSIÓ A TARRAGONA
14 DE DESEMBRE- VALL DE LAGUAR
21 DE DESEMBRE- VI DE GERMANOR

Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

Activitat 2
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

Activitat 3
Data
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

Activitat 4
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

Activitat 5
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

Activitat 6
Data
Lloc
Pressupost inicial

3.989 €
297,27 €
29,73 %
NIT DE SANT JOAN
23/06/2008
21:00 A 24:00
CASAL DEL C.M.M.
960 €
71,54 €
7,15 %

ACAMPADA ANYAL
5 I 6 JULIOL 2008
ALBERG DE MUNTANYA EN ALFAFARA
1.900 €
141,59 €
14,16 %

MARXA DEL FAROLET
25/07/2008
21:00 A 24:00
CARRERS I VOLTANTS DE MUTXAMEL
770 €
57,38 €
5,74 %

DIADA 9 D’OCTUBRE
9/10/2008
10:00 A 16:00
CASAL DEL C.M.M.
2.200 €
163,95 €
16,39 %

EXCURSIÓ A TARRAGONA
DEL 6 AL 9 DE DESEMBRE DE 2008
TARRAGONA
3.600 €
41

Subvenció municipal
Percentatge

268,28 €
26,83 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat una subvenció nominativa, prevista a este
efecte en la partida 320,46304,48959 del vigent pressupost municipal, per la quantitat
de 1.000 € la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim
jurídic determinat en el present conveni.
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers,
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment
del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació
sectorial aplicable.
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.
TERCERA.COMPATIBILITAT
O
INCOMPATIBILITAT
AMB
ALTRES
SUBVENCIONS.
La present subvenció és compatibles 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, sempre
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE
LA SUBVENCIÓ.
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la
subvenció la presentació per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N00.
Estos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En tot
cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni
la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver acreditat els

requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de
subvencions públiques.
1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a bestreta,
en les dates que s'indiquen a continuació:
a)Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció
concedida entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, prèvia sol·licitud prèvia
de l’entitat beneficiària presentada amb una antelació mínima de dos mesos
a aquesta data, satisfet en concepte de gastos de preparació de les activitats.
b)Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el
30 de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte
justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció.
1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un sol
pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per
part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentarse, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.
No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 31
de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de
gener de l’any següent.
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants dels gastos realitzats amb anterioritat a la
subscripció d'este conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses en el
programa anual subvencionat en aquest conveni.
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni
es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:

a)RESUM GENERAL: Relació de totes les activitats subvencionades
efectivament realitzades, amb detall agregat dels seus gastos i ingressos
totals (model N01)
b)MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES: Per a cada una
de les activitats incloses en el programa anual subvencionat, es
complimentarà una memòria que constarà de dues parts diferenciades: en la
primera es donarà compte del nivell de participació, objectius plantejat
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inicialment i objectius assolits i una referència de les eventuals incidències.
En la segona part, es detallaran els tipus de gastos i dels ingressos efectuats
(model N02).
c)RELACIÓ DE FACTURES: Acompanyarà a la memòria de cada activitat
una relació de les factures i justificants dels gastos realitzats, que hauran de
tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a dita relació
còpies compulsades de les factures i justificants de gastos (model N03).
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència
tècnica, el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga
possible (per no existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o
ho presten o que el gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la
subvenció) havent de quedar constància documental de tot això, així com de la
justificació de l'elecció entre les ofertes presentades. Els documents acreditatius
d’aquest procés de selecció empresarial s’hauràn d’acompanyar al compte justificatiu
de la subvenció.
2.5.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, respecte
de les ayudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà solament
a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N04) que
relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos.
Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què pertanga
el Centre Gestor del departament que promou l’expedient.
2.6.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció comprovarà
l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que
determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta de
conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o denegació
de la justificació.
2.7.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits
en este conveni o la justificació insuficient de la mateixa comportarà el reintegrament
de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir qualsevol altre
subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2008, i estendrà els seus efectes
fins el 31 de desembre de 2008.
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per
mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
a)L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b)La desaparició de l'objecte del mateix.
c)La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de preavís per
escrit, raonant les causes, amb una anticipació de tres mesos a la data de
venciment.
En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen
en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, abonant-se en
qualsevol cas tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la
rescissió.
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu
contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari
constituïda a este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat
de Participació Ciutadana, el Regidor Delegat d’Esports i el Director de l'Aspe.
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part de la seua
junta directiva, que podran assistir a les reunions acompanyats d’assessors amb veu
però sense vot.
NOVENA.- JURISDICCIÓ
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a la
jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur.
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS
Este document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT

PER L'ASSOCIACIÓ
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Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats
referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre i
considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-li
despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant
ampliament com sigui menester.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, al
registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la
forma prevista en les disposicions vigents.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 abstenciones (PP), de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en
sesión celebrada con fecha 18 de febrero de 2008.

4.6 Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i l'entitat Club
d'Escacs Mutxamel, corresponent a l'any 2008. SPE-PG-2008/17
Atès que l'ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació activa
dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.
Atès que per a això l'ajuntament col·labora amb l’associació Club d’Escacs Mutxamel,
entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives al
foment i la pràctica d’activitats culturals i esportives, sense ànim de lucre, de les
regulades en el Decret 119/84 de 12 de novembre, acollida a la Llei 4/1993 de 12 de
desembre, concretamen els escacs.
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte estiga
comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix
l’article 3.d) de tal text legal.
Considerant que el present Conveni s’emmarca en el normativa que regula el dret de
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, arreplegat
en l’article 232 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Local, així com
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de la
concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de
2008, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de
l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de
subvencions mitjançant concessió directa.
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura
nominativament la subvenció proposada.
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les Bases
d’execució del Pressupost municipal vigent.
Per tot això exposat, S'ACORDA
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 1.500 €, a càrrec de la
partida 320.46304.48963.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Club d’Escacs de
Mutxamel, per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per a l’any 2008, el text del
qual es del següent tenor literal.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL I
L’ASSOCIACIÓ CLUB D’ESCACS DE MUTXAMEL PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,

REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-H,
amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació SRA
Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb competència
per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
I DE L'ALTRA: La Asociación Club d’Escacs de Mutxamel (en avant Entitat) amb CIF i
número de registre d'interés municipal 98, amb seu en XXX, i en nom seu XXX, amb
N.I.F. actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents
objectius:
Fomentar i practicar activitats culturals i esportives, sense ànim de lucre, de les
regulades en el Decret 119/84 de 12 de novembre, acollida a la Llei 4/1993 de 12 de
desembre, concretament els escacs.
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Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés general arreplegat en l'article
232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com quant al
procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis d'acord
amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure este conveni de
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:
CLAUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització,
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat 1
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

IV CURS ESCOLAR
OCTUBRE 2007-FEBRER 2008
15:30 A 17:00 DIVENDRES
COL·LEGIS PÚBLICS DE MUTXAMEL
1.000 €
267,86 €
17,86 %

Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial

CLASSES FORMACIÓ NIVELL PRINCIPIANTS
OCTUBRE 2007-JUNY 2008
17:30 A 19:30 DIVENDRES
CASAL 3A EDAT
1.000 €

Subvenció municipal
Percentatge

267,86 €
17,86 %

Activitat 2

Activitat 3
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

Activitat 4
Data
Horari
Lloc

SIMULTÀNEA
JUNY 2008
10:00 A 14:00
SÓTANO CASAL 3A EDAT
300 €
80,36 €
5,36 %
TORNEO PROVINCIAL PER EQUIPS
GENER-ABRIL 2008
16:30 A 20:30 DISSABTES
PROVÍNCIA ALACANT

Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

Activitat 5
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

Activitat 6
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

Activitat 7
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

1.400 €
375 €
25 %
TORNEO PROVINCIAL INDIVIDUAL
OCTUBRE-NOVEMBRE 2008
16:30 A 20:30 DISSABTES
CASAL 3A EDAT
1.000 €
267,86 €
17,86 %
CLASSES FORMACIÓ NIVELL AVANÇAT
FEBRER-MARÇ 2008
17:30 A 19:30 DIMARTS
CASAL 3A EDAT
300 €
80,36 €
5,36 %
TORNEO FINAL DE TEMPORADA
JUNY 2008
10:00 A 20:00
CASA DE LA CULTURA
600 €
160,71 €
10,71 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat una subvenció nominativa, prevista a este
efecte en la partida 320,46304,48963 del vigent pressupost municipal, per la quantitat
de 1.500 € la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim
jurídic determinat en el present conveni.
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers,
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment
del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació
sectorial aplicable.
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2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.
TERCERA.COMPATIBILITAT
O
INCOMPATIBILITAT
AMB
ALTRES
SUBVENCIONS.
La present subvenció és compatibles 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, sempre
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE
LA SUBVENCIÓ.
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la
subvenció la presentació per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N00.
Estos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En tot
cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni
la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver acreditat els
requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de
subvencions públiques.
1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a bestreta,
en les dates que s'indiquen a continuació:
a)Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció
concedida entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, prèvia sol·licitud prèvia
de l’entitat beneficiària presentada amb una antelació mínima de dos mesos a
aquesta data, satisfet en concepte de gastos de preparació de les activitats.
b)Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el 30
de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte justificatiu
relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de
subvenció.
1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un sol
pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per
part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentarse, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.
No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 31
de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de
gener de l’any següent.
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants dels gastos realitzats amb anterioritat a la
subscripció d'este conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses en el
programa anual subvencionat en aquest conveni.
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni
es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:

a)RESUM GENERAL: Relació de totes les activitats subvencionades
efectivament realitzades, amb detall agregat dels seus gastos i ingressos
totals (model N01)
b)MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES: Per a cada una
de les activitats incloses en el programa anual subvencionat, es
complimentarà una memòria que constarà de dues parts diferenciades: en la
primera es donarà compte del nivell de participació, objectius plantejat
inicialment i objectius assolits i una referència de les eventuals incidències.
En la segona part, es detallaran els tipus de gastos i dels ingressos efectuats
(model N02).
c)RELACIÓ DE FACTURES: Acompanyarà a la memòria de cada activitat
una relació de les factures i justificants dels gastos realitzats, que hauran de
tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a dita relació
còpies compulsades de les factures i justificants de gastos (model N03).
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència
tècnica, el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga
possible (per no existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o
ho presten o que el gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la
subvenció) havent de quedar constància documental de tot això, així com de la
justificació de l'elecció entre les ofertes presentades. Els documents acreditatius
d’aquest procés de selecció empresarial s’hauràn d’acompanyar al compte justificatiu
de la subvenció.
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2.5.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, respecte
de les ayudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà solament
a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N04) que
relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos.
Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què pertanga
el Centre Gestor del departament que promou l’expedient.
2.6.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció comprovarà
l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que
determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta de
conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o denegació
de la justificació.
2.7.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits
en este conveni o la justificació insuficient de la mateixa comportarà el reintegrament
de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir qualsevol altre
subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2008, i estendrà els seus efectes
fins el 31 de desembre de 2008.
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per
mutu acord.
SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
a)L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b)La desaparició de l'objecte del mateix.
c)La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de preavís per
escrit, raonant les causes, amb una anticipació de tres mesos a la data de
venciment.
En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen
en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, abonant-se en
qualsevol cas tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la
rescissió.
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu
contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari
constituïda a este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat
de Participació Ciutadana, el Regidor Delegat d’Esports i el Director de l'Aspe.

L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part de la seua
junta directiva, que podran assistir a les reunions acompanyats d’assessors amb veu
però sense vot.
NOVENA.- JURISDICCIÓ
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a la
jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur.
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS
Este document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.
PER L'AJUNTAMENT

PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats
referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre i
considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-li
despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant
ampliament com sigui menester.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, al
registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la
forma prevista en les disposicions vigents.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 abstenciones (PP), de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en
sesión celebrada con fecha 18 de febrero de 2008.
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4.7 Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i l'entitat Club
de Campo de Alicante, corresponent a l'any 2008. SPE-PG-200/16.
Atès que l'ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació activa
dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.
Atès que per a això l'ajuntament col·labora amb l’associació Club de Campo de
Alicante, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives
al foment i la pràctica d’activitats físico-esportives en el municipi de Mutxamel.
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte estiga
comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix
l’article 3.d) de tal text legal.
Considerant que el present Conveni s’emmarca en el normativa que regula el dret de
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, arreplegat
en l’article 232 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Local, així com
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de la
concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de
2008, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de
l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de
subvencions mitjançant concessió directa.
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura
nominativament la subvenció proposada.
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les Bases
d’execució del Pressupost municipal vigent.
Per tot això exposat, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 5.150 €, a càrrec de la
partida 320.46304.48946.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Club de Campo de
Alicante, per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per a l’any 2008, el text del
qual es del següent tenor literal.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL I
L’ASSOCIACIÓ CLUB DE CAMPO DE ALICANTE PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,

REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-H,
amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació SRA
Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb competència
per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
I DE L'ALTRA: La Asociación Club de Campo de Alicante (en avant Entitat) amb CIF i
número de registre d'interés municipal 78, amb seu en XXX, i en nom seu XXX, amb
N.I.F. actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents
objectius:
El foment i la pràctica d’activitats físico-esportives en el municipi de Mutxamel.
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés general arreplegat en l'article
232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com quant al
procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis d'acord
amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure este conveni de
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:
CLAUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització,
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial

XXX CIRCUITO ORYSOL
28 JUNY A 6 JULIOL 2008
DES DE LES 10:00 HORES
CLUB DE CAMPO DE ALICANTE
32.000 €
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Subvenció municipal
Percentatge

5.150 €
16,09 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat una subvenció nominativa, prevista a este
efecte en la partida 320,46304,48946 del vigent pressupost municipal, per la quantitat
de 5.150 € la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim
jurídic determinat en el present conveni.
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers,
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment
del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació
sectorial aplicable.
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.
TERCERA.COMPATIBILITAT
O
INCOMPATIBILITAT
AMB
ALTRES
SUBVENCIONS.
La present subvenció és compatibles 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, sempre
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE
LA SUBVENCIÓ.
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la
subvenció la presentació per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N00.

Estos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En tot
cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni
la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver acreditat els
requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de
subvencions públiques.
1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a bestreta,
en les dates que s'indiquen a continuació:
a)Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció
concedida entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, prèvia sol·licitud prèvia
de l’entitat beneficiària presentada amb una antelació mínima de dos mesos a
aquesta data, satisfet en concepte de gastos de preparació de les activitats.
b)Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el 30
de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte justificatiu
relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de
subvenció.
1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un sol
pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per
part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentarse, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.
No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 31
de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de
gener de l’any següent.
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants dels gastos realitzats amb anterioritat a la
subscripció d'este conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses en el
programa anual subvencionat en aquest conveni.
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni
es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:
a)RESUM GENERAL: Relació de totes les activitats subvencionades
efectivament realitzades, amb detall agregat dels seus gastos i ingressos totals
(model N01)
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b)MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES: Per a cada una
de les activitats incloses en el programa anual subvencionat, es
complimentarà una memòria que constarà de dues parts diferenciades: en la
primera es donarà compte del nivell de participació, objectius plantejat
inicialment i objectius assolits i una referència de les eventuals incidències.
En la segona part, es detallaran els tipus de gastos i dels ingressos efectuats
(model N02).
c)RELACIÓ DE FACTURES: Acompanyarà a la memòria de cada activitat
una relació de les factures i justificants dels gastos realitzats, que hauran de
tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a dita relació
còpies compulsades de les factures i justificants de gastos (model N03).
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència
tècnica, el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga
possible (per no existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o
ho presten o que el gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la
subvenció) havent de quedar constància documental de tot això, així com de la
justificació de l'elecció entre les ofertes presentades. Els documents acreditatius
d’aquest procés de selecció empresarial s’hauràn d’acompanyar al compte justificatiu
de la subvenció.
2.5.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, respecte
de les ayudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà solament
a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N04) que
relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos.
Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què pertanga
el Centre Gestor del departament que promou l’expedient.
2.6.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció comprovarà
l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que
determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta de
conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o denegació
de la justificació.
2.7.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits
en este conveni o la justificació insuficient de la mateixa comportarà el reintegrament
de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir qualsevol altre
subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2008, i estendrà els seus efectes
fins el 31 de desembre de 2008.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per
mutu acord.
SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
a)L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les
parts.
b)La desaparició de l'objecte del mateix.
c)La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de preavís
per escrit, raonant les causes, amb una anticipació de tres mesos a la
data de venciment.
En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen
en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, abonant-se en
qualsevol cas tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la
rescissió.
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu
contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari
constituïda a este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat
de Participació Ciutadana, el Regidor Delegat d’Esports i el Director de l'Aspe.
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part de la seua
junta directiva, que podran assistir a les reunions acompanyats d’assessors amb veu
però sense vot.
NOVENA.- JURISDICCIÓ
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a la
jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur.
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS
Este document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT

PER L'ASSOCIACIÓ
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Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats
referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre i
considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-li
despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant
ampliament com sigui menester.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, al
registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la
forma prevista en les disposicions vigents.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 abstenciones (PP), de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en
sesión celebrada con fecha 18 de febrero de 2008.
4.8 Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i l'entitat
Associació de Petanca de Mutxamel, corresponent a l'any 2008. SPE-PG-2008/13.
Atès que l'ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació activa
dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.
Atès que per a això l'ajuntament col·labora amb l’Associació de Petanca de Mutxamel,
entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari relatives a
l’organització de cursos i tornejos de petanca al municipi de Mutxamel.
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte estiga
comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix
l’article 3.d) de tal text legal.
Considerant que el present Conveni s’emmarca en el normativa que regula el dret de
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, arreplegat
en l’article 232 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Local, així com
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de la
concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de
2008, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de
l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de
subvencions mitjançant concessió directa.
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura
nominativament la subvenció proposada.
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les Bases
d’execució del Pressupost municipal vigent.
Per tot això exposat, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 1.100 €, a càrrec de la
partida 320.46304.48964.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Associació de Petanca de
Mutxamel , per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per a l’any 2008, el text del
qual es del següent tenor literal.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL I
L’ASSOCIACIÓ DE PETANCA DE MUTXAMEL PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,

REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-H,
amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació SRA
Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb competència
per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
I DE L'ALTRA: La Asociación de Petanca de Mutxamel (en avant Entitat) amb CIF i
número de registre d'interés municipal 99, amb seu en XXX, i en nom seu XXX, amb
N.I.F. actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents
objectius:
L’organització de cursos y tornejos de petanca al municipi de Mutxamel.
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés general arreplegat en l'article
232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com quant al
procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis d'acord
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amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure este conveni de
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització,
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat 1
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

Activitat 2
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

TORNEO DE PETANCA COMARCAL
MARÇ-ABRIL 2008
9:00 A 17:00
PARQUE MUNICIPAL EL CANYAR DE LES
PORTELLES
1.225 €
544,44 €
49,49 %

TORNEO DE PETANCA LA HUERTA
ÚLTIM DISSABTE DE JULIOL DE 2008
A PARTIR DE LES 9:00
CENTRE SOCIAL LA HUERTA
1.250 €
555,56 €
50,51 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat una subvenció nominativa, prevista a este
efecte en la partida 320,46304,48964 del vigent pressupost municipal, per la quantitat
de 1.100 € la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim
jurídic determinat en el present conveni.
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers,
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment

del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació
sectorial aplicable.
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.
TERCERA.COMPATIBILITAT
O
INCOMPATIBILITAT
AMB
ALTRES
SUBVENCIONS.
La present subvenció és compatibles 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, sempre
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE
LA SUBVENCIÓ.
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la
subvenció la presentació per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N00.
Estos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En tot
cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni
la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver acreditat els
requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de
subvencions públiques.
1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a bestreta,
en les dates que s'indiquen a continuació:
a)Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció
concedida entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, prèvia sol·licitud prèvia
de l’entitat beneficiària presentada amb una antelació mínima de dos mesos
a aquesta data, satisfet en concepte de gastos de preparació de les activitats.
b)Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el
30 de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte
justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció.
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1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un sol
pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per
part de l’ajuntament.
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentarse, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.
No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 31
de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de
gener de l’any següent.
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants dels gastos realitzats amb anterioritat a la
subscripció d'este conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses en el
programa anual subvencionat en aquest conveni.
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni
es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:
a)RESUM GENERAL: Relació de totes les activitats subvencionades
efectivament realitzades, amb detall agregat dels seus gastos i ingressos
totals (model N01)
b)MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES: Per a cada una
de les activitats incloses en el programa anual subvencionat, es
complimentarà una memòria que constarà de dues parts diferenciades: en la
primera es donarà compte del nivell de participació, objectius plantejat
inicialment i objectius assolits i una referència de les eventuals incidències.
En la segona part, es detallaran els tipus de gastos i dels ingressos efectuats
(model N02).
c)RELACIÓ DE FACTURES: Acompanyarà a la memòria de cada activitat
una relació de les factures i justificants dels gastos realitzats, que hauran de
tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a dita relació
còpies compulsades de les factures i justificants de gastos (model N03).
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència
tècnica, el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga
possible (per no existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o
ho presten o que el gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la
subvenció) havent de quedar constància documental de tot això, així com de la

justificació de l'elecció entre les ofertes presentades. Els documents acreditatius
d’aquest procés de selecció empresarial s’hauràn d’acompanyar al compte justificatiu
de la subvenció.
2.5.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, respecte
de les ayudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà solament
a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N04) que
relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos.
Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què pertanga
el Centre Gestor del departament que promou l’expedient.
2.6.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció comprovarà
l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que
determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta de
conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o denegació
de la justificació.
2.7.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits
en este conveni o la justificació insuficient de la mateixa comportarà el reintegrament
de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir qualsevol altre
subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2008, i estendrà els seus efectes
fins el 31 de desembre de 2008.
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per
mutu acord.
SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
a)L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b)La desaparició de l'objecte del mateix.
c)La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de preavís per
escrit, raonant les causes, amb una anticipació de tres mesos a la data de
venciment.
En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen
en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, abonant-se en
qualsevol cas tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la
rescissió.
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu
contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari
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constituïda a este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat
de Participació Ciutadana, el Regidor Delegat d’Esports i el Director de l'Aspe.
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part de la seua
junta directiva, que podran assistir a les reunions acompanyats d’assessors amb veu
però sense vot.
NOVENA.- JURISDICCIÓ
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a la
jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur.
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS
Este document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT

PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats
referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre i
considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-li
despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant
ampliament com sigui menester.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, al
registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la
forma prevista en les disposicions vigents.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 abstenciones (PP), de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en
sesión celebrada con fecha 18 de febrero de 2008.

4.9 Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i l'entitat
Associació de Jubilats i Pensionistes El Salvador, corresponent a l'any 2008. SPE-PG2008/04.
Atès que l'ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar la participació activa
dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.
Atès que per a això l'ajuntament col·labora amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes
El Salvador, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari
relatives al foment del benestar dels pensionistes en el seu local social mitjaçant els
medis dels que se dispose.
Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte estiga
comprés entre els contractes regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions públiques o en normes administratives especials, conforme establix
l’article 3.d) de tal text legal.
Considerant que el present Conveni s’emmarca en el normativa que regula el dret de
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, arreplegat
en l’article 232 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Local, així com
dins de l’àmbit de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de la
concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de
2008, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions, havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.
Considerant que conforme la normativa municipal és competència del Ple de
l’ajuntament l’aprovació dels convenis de col·laboració per a l’atorgament de
subvencions mitjançant concessió directa.
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària on figura
nominativament la subvenció proposada.
Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les Bases
d’execució del Pressupost municipal vigent.
Per tot això exposat, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 3.400 €, a càrrec de la
partida 314.46304.48907.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’Associació de Jubilats i
Pensionistes El Salvador , per a l’atorgament d’una subvenció nominativa per a l’any
2008, el text del qual es del següent tenor literal.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL I
L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES EL SALVADOR PER A L’ANY
2008.
Mutxamel,

REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-H,
amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació SRA
Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, amb competència
per a la celebració d'este acte, d'acord amb el que establix l'article 21 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.
I DE L'ALTRA: L’Associació de Jubilats i Pensionistes El Salvador (en avant Entitat)
amb CIF i número de registre d'interés municipal 4, amb seu en XXX, i en nom seu
XXX, amb N.I.F. actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents
objectius:
Foment del benestar dels pensionistes en el seu local social mitjaçant els medis dels que
se dispose.
Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interés general arreplegat en l'article
232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com quant al
procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis d'acord
amb el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Ambdós parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure este conveni de
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:
CLAUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització,
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat
Data
Lloc
Pressupost
inicial

VIATJE A UNA COMUNITAT ESPANYOLA
DE MARÇ A SETEMBRE
COMUNITAT ESPANYOLA
4.000 €

Subvenció
municipal
Percentatge

3.400 €
85 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament del seu
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat una subvenció nominativa, prevista a este
efecte en la partida 314.46304,48907 del vigent pressupost municipal, per la quantitat
de 3.400 € la concessió del qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim
jurídic determinat en el present conveni.
2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers,
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment
del present conveni, amb subjecció a les determinacions que estableixi la legislació
sectorial aplicable.
2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.
TERCERA.COMPATIBILITAT
O
INCOMPATIBILITAT
AMB
ALTRES
SUBVENCIONS.
La present subvenció és compatibles 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, sempre
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i sense
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE
LA SUBVENCIÓ.
1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la
subvenció la presentació per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:
a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que
acreditin que l’entitat es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.
b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N00.
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Estos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En tot
cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni
la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver acreditat els
requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de
subvencions públiques.
1.2.- Els pagaments es podran realitzar per mitjà dels següents lliuraments a bestreta,
en les dates que s'indiquen a continuació:
a)Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció
concedida entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, prèvia sol·licitud prèvia
de l’entitat beneficiària presentada amb una antelació mínima de dos mesos a
aquesta data, satisfet en concepte de gastos de preparació de les activitats.
b)Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el 30
de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte justificatiu
relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de
subvenció.
1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un sol
pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual
d’activitats objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per
part de l’ajuntament.
2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentarse, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.
No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 31
de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de
gener de l’any següent.
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants dels gastos realitzats amb anterioritat a la
subscripció d'este conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses en el
programa anual subvencionat en aquest conveni.
2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni
es realitzarà per mitjà de la presentació davant de l'Ajuntament d’un Compte
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:
a)RESUM GENERAL: Relació de totes les activitats subvencionades
efectivament realitzades, amb detall agregat dels seus gastos i ingressos
totals (model N01)
b)MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS SUBVENCIONADES: Per a cada una
de les activitats incloses en el programa anual subvencionat, es
complimentarà una memòria que constarà de dues parts diferenciades: en la

primera es donarà compte del nivell de participació, objectius plantejat
inicialment i objectius assolits i una referència de les eventuals incidències.
En la segona part, es detallaran els tipus de gastos i dels ingressos efectuats
(model N02).
c)RELACIÓ DE FACTURES: Acompanyarà a la memòria de cada activitat
una relació de les factures i justificants dels gastos realitzats, que hauran de
tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a dita relació
còpies compulsades de les factures i justificants de gastos (model N03).
2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència
tècnica, el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents
proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga
possible (per no existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o
ho presten o que el gasto s'haguera realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la
subvenció) havent de quedar constància documental de tot això, així com de la
justificació de l'elecció entre les ofertes presentades. Els documents acreditatius
d’aquest procés de selecció empresarial s’hauràn d’acompanyar al compte justificatiu
de la subvenció.
2.5.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, respecte
de les ayudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà solament
a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N04) que
relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos.
Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què pertanga
el Centre Gestor del departament que promou l’expedient.
2.6.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció comprovarà
l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que
determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta de
conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o denegació
de la justificació.
2.7.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits
en este conveni o la justificació insuficient de la mateixa comportarà el reintegrament
de les quantitats indegudament cobrades, la impossibilitat d’obtenir qualsevol altre
subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2008, i estendrà els seus efectes
fins el 31 de desembre de 2008.
SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per
mutu acord.
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SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI
Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
a)L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b)La desaparició de l'objecte del mateix.
c)La resolució per denúncia d'alguna de les parts per mitjà de preavís per
escrit, raonant les causes, amb una anticipació de tres mesos a la data de
venciment.
En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen
en relació amb els compromisos existents en el moment de la rescissió, abonant-se en
qualsevol cas tots els gastos realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la
rescissió.
OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI
Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu
contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari
constituïda a este efecte, que estarà composta per l'Alcaldessa-Presidenta de
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat
de Participació Ciutadana, la Regidora Delegada de Majors i el Director de l'Aspe.
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part de la seua
junta directiva, que podran assistir a les reunions acompanyats d’assessors amb veu
però sense vot.
NOVENA.- JURISDICCIÓ
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.
Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a la
jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article
44 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, amb renúncia expressa a
qualsevol altre fur.
DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS
Este document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.
I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT

PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.- Dispensar la constitució d’aval o garantia respecte dels pagaments fraccionats
referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre i
considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-li
despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant
ampliament com sigui menester.
Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, al
registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la
forma prevista en les disposicions vigents.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 abstenciones (PP), de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la Persona en
sesión celebrada con fecha 18 de febrero de 2008.

5. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)
5.1 Revisión de la cuota de consumo y servicio de la tarifa para la gestión del Servicio
Municipal de agua potable, enero 2008.
Con fecha 17 de enero de 2008 se recibe escrito de la empresa concesionaria del
Servicio de Agua Municipal, "AQUAGEST LEVANTE S.A. solicitando la
modificación de la tarifa de suministro de agua en el año 2008.
Vistos por la Ingeniero Municipal los referidos escritos, con fecha 24.01.08 emite
informe, en el sentido de que se apliquen la cuotas y tarifas que en el mismo se detallan.
En base a lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO: Modificar y aprobar las nuevas cuotas de consumo y tarifas descritas
en el Informe de la Ingeniero Municipal de fecha 01.02.07, y que literalmente dice:
1. “Por acuerdo del Pleno de fecha 28-11-2006 se aprobó el estudio de costes de
explotación y la tarifa del Servicio Municipal de agua potable presentado por
AQUAGEST para el ejercicio 2007. Dicho estudio fue aprobado por el Director
General de Industria y Comercio en 7-3-07, e incluye una fórmula de revisión
automática de la tarifa.
2. La fórmula de revisión aprobada, con el fin de repercutir las posibles variaciones de
los costes, se refleja a continuación:
Kt = c x ( CT / CO ) + i x (It / IO )
Kt= coeficiente de revisión aplicable a la cuota de servicio y a la de consumo.
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c= porcentaje en tanto por uno que corresponde a los costes de compra de agua
(incluido gastos generales y beneficio industrial), respecto al coste total =
803.300,7076 / 1.389.737,9 = 0,5780
CT=precio medio de la compra de agua en la fecha de revisión
CO=precio medio de la compra de agua en el momento actual
i = porcentaje en tanto por uno que corresponde al resto de costes de explotación
= 1 – c = 0,422
IT = índice general de precios al consumo en la fecha de la revisión
IO = índice general de precios al consumo en el momento actual
El cálculo del precio medio se realiza de la siguiente forma
CN = ( M1 x PN1 + M2 x PN2 ) / (M1 + M2)
M1=1.300.000 m3
PN1=precio de la compra de agua en la fecha de revisión hasta un máximo de 1,3
hm3 = 0,359547 €/m3
M2= metros cúbicos suministrados por encima de 1.300.000 para el año 2.007,
es decir, 550.994 m3.
PN2=precio de la compra de agua en la fecha de revisión a partir de 1,3 hm3 =
0,40851535 €/m3
CO= 0,3741 €/m3
3. En fecha 16 de enero de 2008, Aquagest solicita la aplicación de dicha fórmula de
revisión para actualizar las tarifas y calcular las correspondientes al ejercicio 2008.
De acuerdo con ello, a continuación se desglosan los precios, y se aplica la fórmula
de revisión, obteniendo el coeficiente de revisión.

Agua en alta
Precio 1 actual: P07_1

cuota
Canon Ayto Tar transit
Total (€/m3)
consumo
Villena
transvase
0,332856
0,014591
0,0121
0,359547

Precio 1 nuevo: P08_1

0,38

0,015087

Precio 2 actual: P07_2

0,381824

0,014591

Precio 2 nuevo: P08_2

0,39897874

0,015087

0,395087
0,0121

0,40851535
0,414066

Precio Medio

M307_1
M308_1

P07_2
Coef: C07
M307_2
1300000
0,359547
550994
0,408515
0,374124
3
P08_1
P
Coef:
C
M 08_2
08_2
08
1300000
0,395087
550994
0,414066
0,400737
P07_1

Coef revisión (c = 0,5780, i = 0,4220)
C08
C07
0,400737

0,374124

I07

I06
105,4

101,131

1,0589

4. Mediante resolución de fecha 12-01-2007 el Director General de Industria y
Comercio se aprobó nuevas tarifas de suministro de agua en alta a la mercantil
Sociedad Canal de la Huerta de Alicante, S.A., y de acuerdo con ello en febrero de
2007 se aprobó por el pleno del Ayuntamiento la revisión de las tarifas de agua en
baja, para la gestión del servicio.
5. A continuación se reflejan las tarifas para 2007, la revisión de precios aprobada, y
las cuotas resultantes para el ejercicio 2008, así como el porcentaje de incremento
respecto a los valores en vigor:
Tarifa
2007
Cuota de servicio (€/mes)
3,57
Calibre de 13 mm
7,14
Calibre de 15 mm
14,28
Calibre de 20 mm
21,42
Calibre de 25 mm
28,56
Calibre de 30 mm
35,7
Calibre de 40 mm
53,55
Calibre de 50 mm
107,1
Calibre de 65 mm
160,65
Calibre de 80 mm
214,2
Calibre de 100 mm
Cuota de consumo (€/m3)
0,47
0-8 m3 /mes
1,02
9-16 m3 /mes
1,17
>16 m3 /mes

Revisión
precios 07

Tarifa
2008

Increm
respecto 07

Increm
Tar transit
respecto rp 07

3,72
7,43
14,87
22,30
29,74
37,17
55,76
111,51
167,27
223,02

3,78
7,56
15,12
22,68
30,24
37,80
56,70
113,41
170,11
226,82

5,88
5,88
5,88
5,88
5,88
5,88
5,88
5,89
5,89
5,89

1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,7
1,7
1,7

0,13
0,26
0,52
0,78
1,04
1,29
1,94
3,88
5,82
7,87

0,49
1,06
1,22

0,50
1,08
1,24

6,38
5,88
5,98

2,17
1,69
1,79

0,02
0,04
0,04

6. En la última columna se recoge la tarifa transitoria aprobada por la Comisión de
Precios, que corresponderá aplicar en el 1º trimestre de 2008.
En base a lo expuesto se propone MODIFICAR la tarifa vigente, y APROBAR las
tarifas que se detallan en el punto 5, que deberían entrar en vigor en el próximo
trimestre.”
SEGUNDO.- De conformidad con el informe emitido por la Ingeniero Municipal
aplicar la tarifa descrita en el punto 5 el próximo trimestre.
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a la empresa concesionaria solicitante, y
a los Servicios de Intervención.
Dar cuenta al Centro Gestor.

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de Servicios Generales en sesión de fecha 19 de febrero de 2008.
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5.2 Conformidad a la liquidación de la gestión del Servicio Municipal de agua potable
correspondiente al ejercicio 2006.
Por la empresa AQUAGEST LEVANTE, S.A., concesionaria del Servicio Municipal
para la gestión del abastecimiento de agua potable, se ha presentado “Estudio de
liquidación correspondiente al ejercicio de 2006 para la gestión del Servicio Municipal
de agua potable”.
Resultando que de conformidad con el art. 28 del Pliego de Condiciones Económico
Administrativo que rige la mencionada concesión, el Ayuntamiento está facultado, para
comprobar la liquidación que formule el concesionario, solicitar se le exhiba cuanta
documentación fehaciente estime necesaria.
Visto informe de la Sra. Ingeniero Municipal emitido con fecha 22.01.08,
literalmente dice:

que

“Anualmente la concesionaria del servicio municipal de agua potable presenta, con
carácter previo al inicio de cada ejercicio, el “Estudio de costes de explotación y tarifa
autosuficiente para la gestión del servicio”. Posteriormente, una vez finalizado el
ejercicio, presenta el Estudio de Liquidación, en el que se analizan los costes reales, y se
propone la liquidación a realizar al Ayuntamiento.
1. La propuesta de liquidación presentada por Aquagest Levante S.A., es la siguiente:
Liquidación 06
ESTUDIO ECONOMICO
Costes explot
Retrib contratista
Fondo renovación ins
Fondo inversión
Carga financiera
Coste total servicio

1.406.079,44

Ingresos

1.406.811,96

superavit/deficit
LIQUIDACIÓN
Canon Ayto
Recibos saneamiento

1.170.803,95
187.328,63
21.035,00
26.911,86

732,52

7.496,05
7.569,71

Liquidación propuesta por AQUAGEST:
Saldo a favor Ayto= canon+ fondo ren
inst- recib san

20.961,34

Liquidación ayto: canon+ fondo ren
inst+ superavit gestion- recibos san

21.693,86

2. De dichos datos se concluye que se ha producido un superávit de 732,52€, que se
debe a que aunque los costes han sido superiores a los previstos, los ingresos
también lo han sido.
3. La liquidación que presenta Aquagest propone que el superávit de gestión engrose la
retribución del contratista.
4. El art 28 del pliego de condiciones que rige el servicio, establece lo siguiente: “Los
eventuales excedentes que puedan producirse que no se deban a economía de gastos,
disminución de pérdidas de agua y de averías, u otros factores que supongan una
buena gestión de la empresa, tales como bajas en la subasta o coste real de las obras,
ahorro de gastos financieros, etc., pasarán a engrosar el “Fondo de renovación de
instalaciones”.
5. Con el fin de analizar las causas del superávit producido se han comparado los datos
del estudio de tarifas de 2006 con la liquidación, y se reflejan a continuación:

Tarifas 06
Costes de explotación
Compra agua
Electricidad
Personal
Conservación instalaciones
Vehículos
Trat y control calidad
Equipos proceso inf
Servicios exteriores
Amortización
Gastos diversos
Insolvencias
DT, PRL, Calidad
Total costes explot

Liquidación 06 Desviación %

638.866,71
23.695,00
203.470,93
60.114,61
13.984,95
25.888,03
11.267,38
31.156,43
902,00
31.033,26

677.936,02
12.385,92
251.516,41
81.708,53
15.592,06
24.614,25
27.817,84
31.753,54
902,00
46.577,38

6,12
-47,73
23,61
35,92
11,49
-4,92
146,89
1,92
0,00
50,09

1.040.379,30

1.170.803,95

12,54

6. A la vista de lo anterior se detecta que los costes de explotación se han
incrementado en un 12,54%, por lo que el técnico que suscribe considera que el
superávit debe engrosar el fondo de renovación de instalaciones, y en este caso la
liquidación a favor del ayuntamiento debe ascender a 21.693,86 €.”

En base a lo anteriormente expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Prestar conformidad a la “Liquidación de la gestión del Servicio Municipal
de agua potable correspondiente al ejercicio 2006” presentado por Aquagest Levante,
S.A., en los términos establecidos en el mencionado Informe de la Ingeniera Industrial
Municipal.
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la empresa Aquagest Levante, S.A.,
los Servicios Técnicos Municipales y a la Tesorería Municipal.
TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto y Reconocer la obligación a favor de
Aquagest Levante S.A, por importe de 7.569,71€ con cargo a la partida presupuestaria
231.431.22500.

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de Servicios Generales en sesión de fecha 19 de febrero de 2008.

5.3 Desafectación parcial del tramo del camino que discurre d'Agost a Busot a interior a
parcela privada
En el Inventario de Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Mutxamel, figura el cami
desde el camí d’Agost a Busot a parcela privada, identificado con la parcela nº 9012 del
polígono 12, de orden 163 y de matrícula 164, con una longitud de 130 m. y un ancho
de 4 m., siendo su superficie de 520 m2, según informe del Arquitecto Municipal
basado sobre medición de plano catastral.
En fecha de R.G.E. 12.04.06, D. XXX, como propietario de la parcela 200 del polígono
12, según certificado catastral de fecha 29.03.06 solicita la desafectación del tramo del
camino municipal que se introduce en la parcela de su propiedad.
En fecha 30-03-07, se emite informe de valoración por el Arquitecto Municipal, de la
finca situada en la Partida “El Collao”, Polígono 12, parcela 9012. Los linderos de la
parcela a valorar son los siguientes:
Norte: Parcela 200, polígono 12
Sur: Parcela 200 y parte de la 2003, polígono 12
Este: Ayuntamiento de Mutxamel. Resto de parcela 9012, polígono 12.
Oeste: Parcela 200, polígono 12.
Superficie: 130,00 x 4,00 = 520,00 m2.
Calificación: Suelo No Urbanizable, zona 11 agrícola.
Teniendo en cuenta el régimen urbanístico establecido, la situación, tamaño y naturaleza
de la citada finca, se estima un valor del suelo de 18,00€/m2, por similitud a otras
adquisiciones o expropiaciones municipales en este tipo de suelo, por lo que el valor de
la finca será de 18,00 €/m2 x 520,00 m2 = 9.360 €.
La realidad física del tramo del camino afectado, queda parcialmente englobado dentro
de la parcela 200, siendo la propiedad de Dº XXX, lindando el tramo restante con la
parcela 203 cuyo titular catastral es Dº XXX.
Considerando que de acuerdo con la Ley de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, en
su art. 84.1, por remisión del art. 1.2.c) del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, señala “ Los propietarios colindantes podrán adquirir directamente, previa

tasación pericial, mediante precio o permuta, con preferencia de cualquier otro
solicitante, las parcelas propiedad de la Generalitat que por su reducida extensión, forma
irregular o emplazamiento resulten inedificables, conforme al planeamiento urbanístico,
así como las fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie económicamente
explotable o no sean susceptibles de prestar utilidad acorde con su naturaleza”.
Considerando que procede con esta finalidad iniciar expediente de alteración de la
calificación jurídica del camino y su desafectación del dominio público, quedando por
las circunstancias expuestas acreditada la oportunidad y legalidad de tal medida,
debiendo tramitarse el expediente con arreglo al procedimiento regulado al efecto en el
art. 8 del Reglamento de Bienes de Entidades Locales, aprobado por Decreto
1372/1986, de 13 de junio, siendo la competencia para la resolución del expediente el
Ayuntamiento Pleno, conforme a los artículos 22.2 y 47.2.n) de la Ley 7/85 de Bases de
Régimen Local, modificada por la Ley 57/03, requiriéndose para su aprobación el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
Por todo lo anteriormente expuesto, se acuerda:
PRIMERO: Iniciar expediente para la desafectación demanial parcial del camino
público que discurre “desde el cami d’Agost a Bustot a parcela privada” en su tramo
identificado en el plano catastral entre las parcelas 200 y 203 del polígono 12 de rústica,
quedando calificado como bien patrimonial, con las siguientes características:
Norte: Parcela 200, polígono 12
Sur: Parcela 200 y parte de la 2003, polígono 12
Este: Ayuntamiento de Mutxamel. Resto de parcela 9012, polígono 12.
Oeste: Parcela 200, polígono 12.
Superficie: 130,00 x 4,00 = 520,00 m2.
Calificación: Suelo No Urbanizable, zona 11 agrícola.
Valor: 18,00 €/m2 x 520,00 m2 = 9.360 €.

SEGUNDO: Someter a información pública por plazo de un mes este acuerdo, mediante
la inserción de Edictos en el Diario Información, en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Tablón de anuncios, a efectos de poder formular alegaciones frente al mismo.
TERCERO: Notificar el presente acuerdo a todos los interesados, advirtiéndole de que
la aprobación definitiva de la presente mutación demanial, tendrá lugar tras la
resolución por el Pleno de las alegaciones que puedan formularse, resultando
innecesaria la adopción de nuevo acuerdo en caso de no presentarse alguna alegación tal
y como dispone el art. 8 del Rg. de Bienes de las Entidades Locales.
CUARTO: Seguidamente proceder a la rectificación del Inventario de Bienes y
Derechos municipales, dando de baja el tramo de camino con nº de descuento 9012, en
el epígrafe 1.3 Viales, y darlo de alta en el epígrafe 1.1 Bienes inmuebles con la
descripción señalada en el punto primero, quedando la descripción de este camino
reducido proporcionalmente.
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QUINTO: En cumplimiento de la obligación establecida en los arts. 9 y 13 del R.D.
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la ley de catastro.
SEXTO: Proceder tras la desafectación demanial a la inscripción en el Registro de la
propiedad, de la finca patrimonial descrita en el punto primero, con carácter previo a su
enajenación.

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los diecisiete concejales asistentes y siendo
diecisiete los Concejales integrantes de esta Corporación, por tanto con la mayoría
absoluta legal requerida, y de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de
Servicios Generales en sesión de fecha 19 de febrero de 2008.

El Sr. Cañadas Gallardo (PP) quiere que quede constancia en acta, que como ya dijo en
Comisión, de la existencia de un nuevo propietario, con el fin de que como interesado
se le notifique las actuaciones a seguir en este expediente.

5.4 Prórroga de la concesión del contrato de gestión y explotación del servicio
municipal de abastecimiento de agua potable
Con fecha 1 de abril de 1985 entró en vigor el contrato suscrito entre este Ayuntamiento
y la compañía AQUAGEST, PROMOCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE mediante concesión del servicio con
arreglo al Pliego de Condiciones aprobado por la Corporación en sesión de 30 de julio
de 1984 y demás condiciones ofertadas por la empresa.
Por acuerdo plenario de 3.11.98 el Ayuntamiento aprobó la cesión del contrato a favor
de la mercantil AQUAGEST LEVANTE S.A. que, en cuanto sociedad beneficiaria de la
escisión parcial de la mercantil adjudicataria de la concesión quedó subrogada en los
derechos y obligaciones derivados de la misma.
Conforme al artículo 29 del citado Pliego de Condiciones su duración era de 8 años,
prorrogables tácitamente por períodos de 8 años si ninguna de las partes manifiesta lo
contrario, por lo menos con un año de antelación a la fecha en que deba concluir el
mismo o cualquiera de sus prórrogas.
Este contrato fue objeto de una primera prórroga con efectos del 1 de abril de 1993 al 31
de marzo de 2001 y de una segunda prórroga desde el 1 de abril de 2001.
Consecuentemente con anterioridad al 31 de marzo próximo debe pronunciarse la
Corporación sobre la resolución o prórroga del contrato por un nuevo período de 8 años.
Visto escrito presentado en el Registro General de Entrada municipal el pasado 5 de
diciembre, mediante el que la mercantil adjudicataria de la concesión manifiesta
considera conveniente una nueva prórroga del contrato en aras de garantizar la adecuada
continuidad del servicio y que las actuaciones que se vienen realizando no estén

condicionadas por una situación de interinidad, de todo lo cual se ha dado traslado a los
Servicios Técnicos municipales.
Por todo lo anteriormente expuesto y no existiendo objeción a la solicitud de prórroga
de la concesión del contrato de gestión y explotación del servicio municipal de
abastecimiento de agua potable, formulada por la mercantil , SE ACUERDA:

PRIMERO: Prorrogar por un nuevo período de 8 años el contrato suscrito con
AQUAGEST LEVANTE S.A. de concesión para la gestión del servicio de
abastecimiento de agua potable en el término municipal, prórroga que se iniciará el 1 de
abril del 2009 y vencerá el 31 de marzo del 2017.

SEGUNDO: Dar traslado de este acuerdo a la mercantil concesionaria del servicio
AQUAGEST LEVANTE S.A. así como al centro gestor de Cooperación y a los
Servicios de la Intervención y Tesorería municipal a los efectos oportunos.

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área de Servicios Generales en sesión de fecha 19 de febrero de 2008.

Sr. Cañadas Gallardo (PP) reitera la petición de copia del contrato inicial del servicio
municipal de abastecimiento de agua potable.

5.5 Dación de cuentas del Decreto de Alcaldía ASGE/61/2008, de fecha 29 de enero,
sobre incremento retributivo para el ejercicio 2008.
La Corporación queda enterada del Decreto de Alcaldía ASGE/61/2008, de 29 de enero,
que literamente dice:
“Por SSª La Alcaldesa se ha dictado el día de la fecha la siguiente resolución:
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, fija el incremento de las
retribuciones para este ejercicio, entre otros, para los funcionarios incluidos en el ámbito
de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; y al personal laboral del sector
público, que cifra en un 2 por 100 respecto de las del año 2007.
Por Resolución de 2 de enero de 2008, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos (publicada en el B.O.E. del 03-01-2008), se dictan instrucciones para la
confección de las nóminas, aplicando lo dispuesto en la precitada Ley y en las
precedentes por lo que respecta a sus normas de vigencia indefinida, así como en las
restantes normas reguladoras del régimen retributivo del referido personal.
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Resultando que, el Presupuesto Municipal para el año 2008, está aprobado
definitivamente y recoge el incremento de las retribuciones establecido en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Resultando que, los incrementos establecidos son de aplicación preceptiva.
Resultando que, el Ayuntamiento Pleno, en sesiones plenarias de 26 de junio de 2007 y
4 de enero de 2008, al determinar la retribución e indemnización a los miembros
corporativos por su dedicación y asistencia a las sesiones del pleno, comisiones y
atenciones a las delegaciones así como la subvención a los grupos políticos municipales,
dispuso que la cantidades allí establecidas se revisarían anualmente, con efectos del
primero de enero, en la misma cuantía que lo hagan las retribuciones de los
funcionarios.
En virtud de cuanto antecede y de conformidad con el artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2
de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y en uso de las facultades que
tengo conferidas por el artículo 21 de la referida Ley de Bases del Régimen Local,
RESUELVO:
1º.- Con efectos económicos de 1 de enero del año 2008, el personal funcionario, de
carrera, interino, eventual, en comisión de servicios o en prácticas al servicio de esta
Corporación, percibirá las retribuciones básicas y el complemento de destino en las
cuantías que se detallan en los anexos IV y V de la Resolución de 2 de enero de 2008,
de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos (publicada en el B.O.E. del 0301-2008), que corresponden a las retribuciones del año 2007 incrementadas en el citado
2 por ciento, con los redondeos fijados en la citada Resolución.
2º.- De conformidad con lo establecido en la Ley 51/200, de Presupuestos Generales del
Estado para 2008, las pagas extraordinarias del personal funcionario tendrán un importe,
cada una de ellas, de una mensualidad del sueldo base y trienios, más el 100 por 100 del
complemento de destino mensual que perciba el funcionario.
3º.- Por lo que respecta a los complementos específicos, su cuantía será, con efectos
económicos del día 1 de enero del año 2008, la que figura en el Catálogo / Relación de
Puestos de Trabajo aprobado junto con el Presupuesto Municipal para el año 2008, que
representan un 2 por ciento respecto de las del año 2007, y se distribuirá en 12 pagas
mensuales iguales y dos adicionales, que se percibirán en junio y diciembre, cada una de
estas últimas por un importe de dos tercio de la paga mensual.
4º.- Dada la equiparación y homologación por Convenio Colectivo de las retribuciones
del personal laboral con el personal funcionario, el personal laboral, tanto fijo como de
duración determinada, percibirá las retribuciones básicas y complementarias y pagas
extraordinarias tal como se resuelve en los puntos anteriores para el personal
funcionario.
El personal laboral que perciba sus retribuciones por horas efectivamente trabajadas, a
los importes o módulos vigentes en diciembre de 2007 se aplicará el mismo incremento
del 2 por ciento y con efectos económicos de 1 de enero del año 2008 y sin perjuicio de
su adecuación, como consecuencia de la modificación de las pagas extraordinarias y de

la cantidad del complemento específico que se percibirá en los meses de junio y
diciembre, todo ello para que su retribución efectiva sea la misma que cualquier otro
trabajador de su misma categoría que perciba retribución mensual.
5º.- Aplicar el mismo incremento del 2 por ciento y con efectos económicos de 1 de
enero del año 2008, a los importes destinados a retribuir las gratificaciones por servicios
extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo.
6º.- Con efectos económicos del 1 de enero del año 2008, las retribuciones que
percibían en 31 de diciembre del 2007 los miembros de esta Corporación que
desempeñan su cargo en régimen de dedicación exclusiva total y/o parcial,
experimentarán un incremento global del 2 por ciento.
7º.- De conformidad con los acuerdos plenarios de 26 de junio de 2007 y 4 de enero de
2008, los importes correspondientes a las indemnización a los miembros corporativos
por su dedicación y asistencia a las sesiones del pleno, comisiones, atenciones a las
delegaciones y asistencia a otros órganos colegiados o participados por el
Ayuntamiento, así como las subvenciones establecidas para el funcionamiento y
organización de los grupos políticos municipales, se incrementarán en un 2 por ciento,
con efectos del 1 de enero de 2008.
8º.- Dentro de los créditos presupuestarios, las cantidades establecidas en los programas
de productividad aprobados por el Ayuntamiento Pleno se incrementarán en el 2 por
100 respecto de las cantidades establecidas para el ejercicio 2007 y se distribuirán por
Decreto de esta Alcaldía de conformidad con los criterios de reparto aprobados por el
Ayuntamiento Pleno.
9º.- Se dé cuenta de este Decreto al Pleno de este Ayuntamiento en la primera sesión
que celebre.”

6. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR)
6.1 Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 2008/001
Vistas las facturas recibidas en la Intervención de los distintos Centros Gestores del
gasto, correspondientes a ejercicios anteriores al corriente, y existiendo crédito en el
Presupuesto vigente, y a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 500/90, de 20 de abril
que desarrolla el capítulo primero del título sexto del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su
art. 26.2 c/ en relación con el art. 60.2 del mismo decreto, relativo al reconocimiento
extrajudicial de créditos, se acuerda:
PRIMERO: Levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal con arreglo
a lo dispuesto en los informes adjuntos a cada gasto.
SEGUNDO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de las facturas que sustentan los
siguientes gastos:
NORD

NºREG

NºDOC

TERCERO-CONCEPTO
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IMPORTE

1

3

M13-0206

2

9

13765

3

67

59319

4

71

1733/07

5

72

1596/07

6

73

58719

7

76

195/10017

XXX S.L.
Fra. M13-0206 de 31/12/2007, productos alimenticios
para el programa de Menores del Ravalet.
XXX
DECLARACIÓN DE RUINA LEGAL C/ NOVELDA
17 A
XXX, S.L.
FRA. 59319 DE27-12-2007. SERVICCIO DE
CAMARA EN DESAGÜES DEL CP. EL SALVADOR
XXX.
FRA. 1733/07 DE 31-12-2007. REPARACION DE
CALDERAS DEL CP. MANUEL ANTON
XXX.
FRA. 1596/07 DE 30-11-2007. REPARACION DE
CALEFACCION DEL CONSERVATORIO
MUNICIPAL
XXX
FRA. 58719 DE 23-11-2007. DESATASCO DE
DESAGÜES INTERIORES DEL CP. EL SALVADOR
XXX
FRA. 195/10017 DE 31-1-2007. LIMPIEZA
EXTRAORDINARI AUDITORIO CASA DE
CULTURA MESES DE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE/2006

46,35

63,72

110,21

68,01

183,73

554,26

316,78

Total de Facturas.......... 1343,06

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área Financiera y Presupuestaria en sesión celebrada con fecha 19.02.08.

6.2 Anulación liquidaciones tarjeta veí y otras por duplicidades y antieconómica
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria establece en su artículo 3, los
principios de ordenación y aplicación del sistema tributario, así la aplicación del sistema
tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes
indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto
de los derechos y garantías de los obligados tributarios.
En aplicación de estos principios, las deudas que se detallan a continuación importan
unas cuantías que se estiman resultan insuficientes para la cobertura del coste de su
exacción y recaudación en vía de apremio.
Basándonos en lo anteriormente expuesto, se acuerda:
Único: La anulación y baja en contabilidad de las liquidaciones que se relacionan por
resultar la gestión de cobro, por vía de apremio, antieconómica, o encontrarse
ingresadas y haberse producido duplicidad en otras.

AÑO LIQUID.
2004/52865

INTERESADO
DNI
XXX

2004/52864

XXX

2004/52863

XXX

2004/52815

XXX

2004/52889

XXX

2004/52643

XXX

2004/53487

XXX

2004/53464

XXX

2004/53502

XXX

2004/53444

XXX

2004/54767

XXX

2004/54769

XXX

2004/54771

XXX

2004/55104

XXX

2004/56019

XXX

2004/56018

XXX

2004/56201

XXX

2004/56212

XXX

2004/56211

XXX

2005/1403

XXX

2005/1416

XXX

2005/5898

XXX

2005/5946

XXX

2005/5854

XXX

2005/6593

XXX

2005/7624

XXX

CONCEPTO
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
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veí

IMPORTE
Euros
6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

2005/7961

XXX

2005/7970

XXX

2005/47501

XXX

2005/49226

XXX

2006/6089

XXX

2004/7978

XXX

Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Tarjeta
Mutxamel
Incremento
terrenos

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

veí

6,00

valor

0,29

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de la
Comisión del Área Financiera y Presupuestaria en sesión celebrada con fecha 19.02.08.

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Vamos a votar a favor de este acuerdo al entender que puede
resultar antieconómico reclamar la cantidad de 6 €, pero sí dejar claro que nos parece un
agravio comparativo respecto de aquellos vecinos que sí han abonado dicha tarjeta, por
ello pedimos que se adopten las medidas para que no puedan beneficiarse de las mismas
ventajas respecto de los vecinos que sí lo han abonado, o en su caso que vuelvan a
solicitarla.
El Sr. Carrillo Valero (EU-EV) considera que el tema es más complejo, pues la tarjeta
de veí se gestionó en un primer momento desde la Casa de la Cultura, y como no se
podía cobrar desde allí se hacía un recibo que tenían que abonar en entidad bancaria y
luego presentarlo en la Casa de Cultura. Puede suceder que alguna de las personas que
aparecen en dicha relación sí lo abonaran pero no presentaran justificante del pago, y al
no quedar reflejado contablemente su ingreso en el Ayuntamiento, no se pudiera
comprobar si se había hecho el pago.

7. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC)
7.1 Aprobación Proyecto de derribo de edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil y
posteriormente Centro de Empleo de Mutxamel.
ANTECEDENTES
1º.- Con fecha 3 de abril de 2007, el Ayuntamiento Pleno acordó aprobar el Proyecto de
Ejecución del Centro Social Polivalente, redactado por D. XXX. Dicho proyecto recoge
las obras de Construcción de un edificio sobre el solar que ocupa actualmente el Centro
de Empleo de Mutxamel (antiguo Cuartel de la Guardia Civil).
2º.- Con fecha 10 de diciembre de 2007, la Junta de Gobierno Local, acordó la
adjudicación del contrato de redacción del proyecto de derribo del edificio del antiguo
Cuartel de la Guardia Civil, al técnico XXX.

3º.- Con fecha 13/12/2007, ha tenido entrada por registro de 2 ejemplares del proyecto
de derribo contratado a D. XXX.
4º.- Con fecha 20/12/2007, se emitió informe del técnico municipal Doña XXX , que
consta en el expediente, y del que se desprende que:
1.
Cumple en línea generales con el artículo 124 del RDL 2/200, de 16 de
junio Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y art.
125 y siguientes del reglamento que las desarrolla.
2.
El presupuesto de licitación asciende a 80.182,49 € IVA incluido.
3.
El informe no se trata de un informe de supervisión de Proyectos
conforme a lo estipulado en el art. 128 del TRLCAP.
5º.- Con fecha 20 de febrero de 2008, se emite nuevo informe por la Ingeniero
Municipal, que literalmente señala:
1. “El 13 de diciembre de 2007 se presenta proyecto de derribo del antiguo cuartel de la
Guardia Civil, que recoge, entre las obras a ejecutar, y como operaciones previas, el desvío
de las líneas eléctricas aéreas existentes, que se apoyan sobre la cubierta y la fachada del
citado edificio.
2. El 27 de noviembre de 2007 se había efectuado consulta de condiciones para el desvío de la
línea aérea a la mercantil Iberdrola, y no habiendo obtenido respuesta en el momento de
redacción del proyecto, se estimó una cantidad al alza, para tener incluidos dichos
trabajos.
3. En fecha 7 de febrero de 2008 se recibe de Iberdrola valoración económica de los citados
trabajos de desvío, que asciende a 11.715,28 euros, IVA incluido.
4. Asimismo, se incluye el desvío de la línea aérea de alumbrado público, que se puede
ejecutar por medios propios del Ayuntamiento, desde la Unidad de Servicios y
mantenimiento.
5. En el presupuesto también se incluye el desmontaje de módulo prefabricado de comedor
escolar, que ya ha sido retirado para su aprovechamiento en otras instalaciones.
6. Debido a ello, se considera conveniente eliminar del proyecto de derribo las operaciones
previas de desvío de tendidos aéreos, alumbrado público y desmontaje de módulo
prefabricado, que se recogen en las partidas 1.3, 1.4, 1.5 y 1.7, y ascienden a un total de
37.768,64€ de ejecución material, que representan 47.994,63€ de precio de licitación.
7. De esta manera el precio final de la obra de derribo ascendería a la cantidad de:
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Operaciones previas
Derribo
Seguridad y salud
Total
Gastos generales y beneficio industrial (19%)
Iva (16%)
Precio de licitación

Importe (€)
3.213,46
16.310,45
3.793,87
23.317,78
4430,38
27.748,16
32187,86

8. El desvío de las líneas eléctricas aéreas se adjudicará a Iberdrola, como empresa
especializada en la materia, y la de alumbrado público se realizará por la Unidad de
Servicios y Mantenimiento.”

6º.- Dicho edificio se encuentra inscrito en el inventario de bienes, en caso de realizarse
el derribo y no continuar con la obra de construcción del nuevo edificio, deberá anotarse
la variación correspondiente en el mismo, así como inscribir el derribo en el Registro de
la Propiedad.
CONSIDERACIONES:
Primera.- En el Presupuesto Municipal para el 2008 no existe consignación para la
realización de las obras, y en base a lo dispuesto en el art. 22. ñ) de la Ley 7/1985, de 2
de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, es competencia del Ayuntamiento
Pleno la aprobación de los proyecto de obras y de servicios cuando sea competente para
su contratación o concesión y no estén previstos en el Presupuesto.
Segunda.- Según lo dispuesto en los arts. 99.2 y 155.4 de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre de la Generalitat, Urbanística Valenciana, por los que la Administración
Local no ha de someter sus proyectos de obra pública a la administración autonómica
para la declaración de su compatibilidad con la ordenación urbanística, salvo que
modifiquen la ordenación estructural y que cuando se trate de proyectos de obra pública
para la mera reparación, renovación o introducción de mejoras ordinarias en obras o
servicios ya existentes, sin alterar el destino urbanístico del suelos, será innecesaria la
exposición al pública previa a su aprobación administrativa.
Por todo lo cual, SE ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de derribo del edificio destinado a antiguo Cuartel de
la Guardia Civil, redactado por D. XXX, con las modificaciones obrantes en el Informe
transcrito como antecedente 5º del presente acuerdo, resultando un presupuesto de
licitación de 32.187,86 €, requiriendo al autor del proyecto para que lo modifique en el
sentido citado.
SEGUNDO.- Que los trabajos previos de desvío de las líneas eléctricas de baja y media
tensión sean encargados a la empresa IBERDROLA S.A, por el presupuesto presentado
de 11.715,28 € IVA incluido.

TERCERO.- Tanto la obra de derribo como el desvío previo se financiarán con cargo al
Presupuesto Municipal para lo cual se tramitará el correspondiente expediente de
modificación de créditos. En el caso del derribo para su adjudicación se seguirá el
procedimiento licitatorio de subasta.
CUARTO.- Una vez se produzca el derribo, deberá darse cuenta al negociado de
Patrimonio y Contabilidad, a los efectos de realizar las variaciones oportunas.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a D. XXX a los efectos de modificación del
proyecto de derribo contenido en el mismo, y comunicar a las Áreas de Territorio
(Oficina Técnica), Servicios Generales (Patrimonio) y Financiera (Contabilidad).

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 abstenciones (PP), de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la
Ciudad en sesión celebrada con fecha 20.02.08.

El Sr. Cañadas Gallardo (PP): Este punto ya suscitó polémica en Comisión no por el
proyecto de derribo sino por el hecho de llevarse a aprobar una propuesta que luego se
cambió sustancialmente en la propia Comisión y en la que debían de incorporarse unos
informes técnicos.
Por otro lado nos surgen dudas en cuanto a la propuesta que se somete hoy a
aprobación, pues en el punto primero habla de aprobar el proyecto de derribo y en el
quinto de notificar al redactor del proyecto “a los efectos de modificación del proyecto
de derribo”. Entendemos que, primero se debería notificar al redactor del Proyecto de
derribo para que hiciera la modificación del proyecto y después someterlo a aprobación
del Ayuntamiento. No entendemos las prisas en hacer este proyecto cuando además no
tiene consignación presupuestaria en el Presupuesto para el 2008, por ello nuestro voto
es de abstención.
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Entiendo la posición del grupo PP, cuando mejor se
lleven los asuntos a Comisión mejor, pero muchas veces se han llevado propuestas a
Comisión que luego se han modificado, a propuesta del equipo de gobierno o de la
oposición. Por otro lado cuando se planteó el Presupuesto no se sabía el precio final
por el desvio de las líneas eléctricas aéreas de Iberdrola, cuando se llevó a Comisión sí
se sabía, por ello se introdujo en Comisión “in voce”.
Es importante su aprobación porque se trata de ir dando forma al Centro Polivalente,
por ello cuando antes se empiece mejor.

Sr. Sala Pastor (PSOE): En Comisión la Ingeniera Municipal explicó porqué y como se
iba a modificar la propuesta: en principio no había un presupuesto de Iberdrola por lo
cual el proyectista incluyó al alza el proyecto del cableado del alumbrado público. En
ese ínterín se pidió prespuesto a Iberdrola y éste fue inferior al que se presupuestó en su
día. Por ello el presupuesto se ha divido en dos partes, lo que cuesta quitar los cables y
lo que es el derribo, y así va salir a licitación por menor precio, el ahorro es importante.
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La modificación que se propone al redactor del proyecto es la modificación de una
cantidad sin más.

7.2 Dación de cuentas de la aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza
de Reservas de Vía Pública para entrada de vehículos a través de las aceras.
La Corporación queda enterada del Decreto de Alcaldía de fecha 7 de febrero de 2008,
que literalmente dice:
“El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 27.11.07 aprobó inicialmente “la
Modificación de la Ordenanza de las Reservas de Vía Pública para entrada de vehículos
a través de las aceras”, en el que se modifica el artículo 4º y se adiciona un artículo 7º
bis.
Resultando que dicho acuerdo fue expuesto al público en el Boletín Oficial de la
Provincia nº 247 de fecha 19-12-2007 y en el Tablón de Anuncios Municipal, durante
los días 19.12.07 al 25.01.08, ambos inclusive, al objeto de presentación de
reclamaciones y sugerencias por plazo de 30 días hábiles desde el día siguiente a su
publicación, plazo que finalizó el 25.01.08, no habiéndose presentado ninguna alegación
durante esta fase de exposición pública.
Considerando que, de conformidad con el art. 49 de la Ley 7/85 LBRL, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, y en relación a la aprobación de las Ordenanzas establece
que “en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional”,
Por todo lo anteriormente expuesto, HE RESUELTO:
1º.- Considerar aprobado definitivamente “la Modificación de la Ordenanza de las
Reservas de Vía Pública para entrada de vehículos a través de las aceras”.
2º.- A los efectos de su entrada en vigor y plena eficacia se proceda a la publicación
íntegra de su articulado en el Boletín Oficial de la Provincia, no entrando en vigor dicha
Ordenanza hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el
plazo previsto en el artículo 65.2, conforme determina el art. 70.2 Ley 7/85 de Bases de
Régimen Local.
3º.- Se de cuenta de este Decreto al Ayuntamiento Pleno en la próxima sesión a
celebrar.”

7.3 Participación Plan Especial Penyacerrada.
Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno celebrado el 2 de mayo de 2007 se encargó a la
Oficina Técnica Arquitectura y Urbanismo la redacción del Plan Especial de Penyaserrada, incluido como desarrollo de lo dispuesto en la Modificación nº 17 de las
Normas Subsidiarias de planeamiento municipal.

El Art. 48.4 del Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana aprobado por
Decreto 120/2006, de 11 de agosto, establece que deberán ir acompañados de Estudio
de Integración Paisajística los planes urbanísticos contemplados en los apartados b), c),
d) y f) del Art. 38 de la Ley 16/2005, de la Generalitat, Urbanística Valenciana y
consecuentemente, los Planes Especiales de desarrollo, como es el caso que nos ocupa,
el de Penya-serrada.
Entre los documentos que contendrán los Estudios de Integración Paisajística,
especificados en el Art. 52 del Reglamento del Paisaje, se encuentra el Plan de
Participación Pública, documento que se adjunta al presente informe, redactado por el
Arquitecto D. XXX y el Biólogo D. XXX, técnicos de la mercantil XXX S.L.,
integrada en el equipo redactor de los estudios y trabajos previos para la redacción del
Plan General de Ordenación Urbana, cuyo contenido se ajusta a lo que determina el Art.
16 del Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana, entendiendo que este
documento no puede desligarse de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana,
por tratarse de un Bien de Relevancia Local, con afección directa no solo a su entorno
inmediato, sino a la totalidad del municipio.
Por todo lo cual, se acuerda:
1.- Iniciar el programa establecido en el Plan de Participación Pública, con el alcance
determinado en el apartado 2 y siguiendo las Fases que se concretan en el apartado 6.
2.- Dar cuenta del acuerdo al Concejal de Servicis Socials, Cultura, Patrimoni,
Patrimoni Cultural, Patrimoni Municipal del Sòl, Participació Ciudadana, con objeto de
que por esa Concejalía se lleve a cabo la puesta en marcha del mencionado programa.
Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 abstenciones (PP), de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la
Ciudad en sesión celebrada con fecha 20.02.08.

Sr. Cañadas Gallardo (PP): Este Plan de participación pública nos parece correcto lo que
no entendemos es porque se trae ahora cuando ya se sabe que va destinado a hotel y así
ha salido en prensa.
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Para hacer un Plan Especial es necesario el Plan de
Participación, incluso la empresa que ha elaborado los estudios previos del Plan
General, en el anexo 2.2 nos dice en qué consiste este Plan de Participación. El hecho de
que el Ayuntamiento haya valorando como uso posible el de hotel es una cosa diferente
porque hay muchos aspectos más que ver con este Plan Especial (plaza, calles,...).
Sr. Sala Pastor (PSOE): Si bien el uso está decidido, ahora se va a redactar el Plan
Especial para ver cual va a ser su desarrollo, su entorno.También recalcar que es una
propiedad privada.
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Sr. Cuevas Olmo (PP): Lo que no se puede pretender es, por un lado tener claro que es
lo que se va a hacer allí y por otro abrir un plan de participación ciudadana. ¿Cúal es el
fin de dicho Plan?
Sra. Alcaldesa: Coincide plenamente con el Sr. Cañadas, pues en el traspaso de poderes
que me hicieron en el año 99 ya se me dijo que continuara haciendo gestiones para que
se pusiera un hotel, por lo que en el año 95 el partido PP ya lo había publicitado. Y
ahora continuamos haciendo publicidad para el bien municipal y para que todo se lleve
a cabo.

7.4 Modificación de la Ficha de planeamiento y gestión de la Modificación nº 22 de las
NN.SS.
En relación con la Modificación puntual nº 22 de las Normas Subsidiarias de
planeamiento municipal, la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión celebrada el
pasado 11 de mayo de 2007, adoptó el acuerdo de “Supeditar la aprobación definitiva
hasta que se subsanen las observaciones contenidas en las consideraciones técnicojurídicas segunda y tercera, habilitando a la Sra. Directora General de Ordenación del
Territorio, a los efectos previstos en el Art. 41.2 de la Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística.”
En cumplimiento del mencionado acuerdo adjunto se acompaña nueva Ficha de
Planeamiento y Gestión, en la que se han introducido las siguientes rectificaciones:
1.- Se suprime la densidad y número de viviendas previstas, tal como se indica en la
Disposición Transitoria Tercera, apartado cuarto, de la Ley 16/20025, de 30 de
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, manteniendo únicamente el
número de metros de techo de 169.418.- m2t.
2.- Se acompaña informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en
relación la disponibilidad de recursos hídricos sobre el incremento de 2.242.- m2t. que
comporta esta modificación sobre el planeamiento vigente.
3.- Se ha introducido en la Ficha la necesidad de que el Plan Parcial que desarrolle el
sector incluya una superficie de suelo para uso educativo de 9.500.- m2s., de
conformidad con el informe sectorial de la Conselleria de Cultura, Educación y
Deporte, de fecha 18 de julio de 2005.
Por todo lo cual, se propone la aprobación provisional de la nueva Ficha de
Planeamiento y Gestión elaborada y su remisión a la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda, solicitando la aprobación definitiva de la Modificación
puntual nº 22 de la Normas Subsidiarias de planeamiento municipal.
En base a lo expuesto se acuerda:
1º.- Aprobar provisionalmente la nueva Ficha de planeamiento y gestión de la
modificación puntual nº 22 de las NN.SS .
2º.- Remitir dicha Ficha a la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, solicitando la aprobación definitiva de la Modificación nº 22 de las NN.SS.

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los diecisiete concejales asistentes, y siendo
diecisiete los Concejales integrantes de esta Corporación, por tanto con el voto
favorable de la mayoría absoluta requerida en el art. 47.2 ll) de la Ley 7/85 de 2 de abril
modificada por Ley 57/2003 de 16 de diciembre, y de conformidad con el dictamen de
la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada con
fecha 20.02.08.

7.5 Inicio del Procedimiento para la Programación por Gestión Indirecta del PAI
denominado Unidad de Ejecución 3 de la Homologación de las NN.SS. de
Planeamiento Municipal.
Con fecha de R.G.E. 14-12-2007 se presento por D. XXX en representación de la
mercantil XXXy D. XXX en representación de la mercantil XXX, escrito acompañado
de documentación solicitando que se inicie el procedimiento para la programación por
gestión indirecta, del Programa de Actuación Integrada denominado “Unidad de
Ejecución 3 de la Homologación de NN.SS. de Planeamiento Municipal”.
Desde la Unidad de Tramitación Urbanística se solicita informe al Director del Área de
ATAC en fecha 10-1-2007, emitiéndose informe el 14-2-2007 por el Ingeniero
Municipal de Caminos, D. XXX, donde se indica:
“El expediente consta de los documentos a que hace referencia el Art. 280 del
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por Decreto
67/2006, de 19 de mayo, del Consell, para la solicitud de inicio del procedimiento de
programación del Programa de Actuación Integrada “Unidad de Actuación nº 3 de las
Normas Subsidiarias de planeamiento municipal”.
De la lectura de la propuesta se deduce que se trata de llevar a cabo el desarrollo del
planeamiento vigente, sin modificación de la ordenación estructural y pormenorizada y
dotaciones, en relación con las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal y
Homologación a la LRAU y en concreto de la Unidad de Actuación nº 3. Los terrenos
se encuentran clasificados como Suelo Urbano, estando prevista y delimitada la Unidad
de Actuación nº 3 para su desarrollo, siendo la superficie bruta de esta de 31.500m2,
según la ficha de planeamiento.
La solicitud de programación presentada por los Srs. XXX y XXX tiene las siguientes
características:
1.- La Unidad de Actuación nº 3 se adecua a la delimitada en las Normas Subsidiarias
de planeamiento municipal, tratándose de una actuación que pretende desarrollar el
planeamiento vigente y transformar los terrenos en solares en el ámbito considerado.
2.- En un principio y salvo informes en contrario posteriores, existe suficiencia de los
servicios públicos existentes en el municipio, ya que se trata de una actuación prevista
en el planeamiento vigente.
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3.- Es oportuna la actuación pretendida por cuanto que se trata del desarrollo de la
Unidad de Actuación prevista en el planeamiento vigente, con la creación de suelo para
la edificación de los solares resultantes.
Por todo ello, se informa FAVORABLEMENTE la viabilidad de la actuación
pretendida, debiendo ajustarse los documentos urbanísticos que la desarrollen a lo
dispuesto en la LUV y ROGTU”.
Resultando que la competencia para la adopción de presente acuerdo corresponde al
Ayuntamiento Pleno , según lo que dispone el art. 130.3 de la LUV, art. 281 del
ROGTU y art. 22.2.c) de la Ley 7/85 LBRL, conforme a su nueva redacción dada por la
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, y Decreto de Alcaldía de fecha 22-6-20073 sobre
delegación de competencias ratificado en sesión plenaria de fecha 26-6-2007, SE
ACUERDA:
PRIMERO: Iniciar el procedimiento para la programación por gestión indirecta, del
Programa de Actuación Integrada denominado Unidad de Ejecución 3 de la
Homologación de las NN.SS. de Planeamiento Municipal.
SEGUNDO: Que se proceda en el plazo máximo de tres meses a la redacción de las
bases Particulares de la Programación de la Unidad de Ejecución 3 de la Homologación
de las NN.SS. de Planeamiento Municipal, por los Técnicos Municipales, para su
posterior aprobación plenaria.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 abstenciones (PP), de
conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la
Ciudad en sesión celebrada con fecha 20.02.08.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
Sr. Cañadas Gallardo (PP): La postura de mi grupo municipal en temas de inicio de
procedimientos de programación es de abstención en tanto no se apruebe el Plan
General de Ordenación Urbana.

8. DESPACHO EXTRAORDINARIO
Previa declaración de urgencia, por unanimidad de asistentes, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se acuerda incluir en el Orden del Día los
asuntos que son tratados a continuación:
8.1 Alegaciones al "Anteproyecto de Ley de la Generalitat Valenciana de creación de la
Entidad Publica de Transporte Metropolitano de Alicante."
La Corporación ratifica el Decreto de Alcaldía de fecha 25.02.08, de alegaciones al
Anteproyecto de Ley de la Generalitat Valenciana de creación de la Entidad Publica de
Transporte Metropolitano de Alicante, una vez introducida la corrección advertida en

cuanto al número de representantes de la Administración Local, apartado B) i, y que
literalmente se transcribe:
“Con fecha 7 de febrero de 2008 (Registro de entrada nº 1641/2008) se recibe
comunicación de la Consellería de Infraestructura y Transporte en la que se indica que
iniciado el trámite de audiencia para el estudio y presentación de alegaciones al
“Anteproyecto de Ley de la Generalitat Valenciana de creación de la Entidad Pública
de Transporte Metropolitano de Alicante”, y a efectos del cumplimiento de lo
preceptuado en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento se remite el texto del
citado anteproyecto, a fin de que como interesados en el expediente se efectúen las
alegaciones oportunas al citado texto.
En virtud de cuanto antecede y en uso de las atribuciones legalmente conferidas,
RESUELVO:
PRIMERO.- Remitir las siguientes alegaciones.
A) Al artículo 3.- Del ámbito territorial y de su modificación.
Esta Corporación considera oportuno, y con el fin de evitar discontinuidades
geográficas, la división del ámbito territorial de la Entidad en dos zonas. Un núcleo
central constituido por la ciudad de Alicante y los municipios de El Campello,
Mutxamel, San Vicente del Raspeig y Sant Joan d’Alacant y una corona metropolitana
que incluyera los Municipios de Tibi, Xixona Agost, Busot, Aigües y La Torre de les
Maçanes
B)

Al Artículo 7. El Consejo de Administración

Esta Corporación considera que:
i) Con el de asegurar la efectiva representación de cada uno de los Municipios
que integran la Entidad, sería necesaria la presencia de representantes de cada uno de
los Municipios, proponiendo la siguiente modificación:
o Cinco representantes de la Administración Local: Uno por cada uno de
Municipios que integran la Entidad.
ii) En previsión de que por cualquiera de los municipios que integran la Entidad
se iniciara la prestación del servicio de transporte colectivo urbano sin haber
alcanzado la cifra de población de 50.000 habitantes, se propone la siguiente
modificación:
o Los Ayuntamientos participen en la Entidad y que presten un servicio de
transporte público colectivo urbano, tendrán además un representante en el Consejo.
iii) Sería conveniente la incorporación de un representante del personal al servicio
de la Entidad.
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C)
A la Disposición Adicional por la que se establece la Adecuación del Consejo
de Administración.
Esta Corporación considera que, al igual que se prevé la adecuación del Consejo en el
supuesto de ampliación del ámbito de la Entidad, sería necesario regular la
incorporación de los representantes de los Municipios que presten el servicio de
transporte colectivo urbano.
SEGUNDO.- Dar cuenta de esta Resolución al Pleno en la primera sesión que tenga
lugar.”

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 votos en contra (PP).

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
Explica la Sra. Alcaldesa que este tema se inicio tras la reunión mantenida por los
Alcaldes de la Comarca de l’Alacantí con el Conseller, donde se vió la forma de que
hubiera un Ente del Área Metropolitana de Alicante. De ahí surge la propuesta de
Consellería, en la que estamos conformes casi en su totalidad, excepto en el tema de la
representación de los municipios, por eso nuestra principal alegación es pedir una
representación para cada uno de los Municipios y el voto ponderado en relación al
número de habitantes.
En cuanto a las otras alegaciones no son más que recomendaciones como es el caso de
la creación de un 2º cinturón del Área Metropolitana que comprenda los municipios de
Tibi, Xixona, Agost, Busot, Aigües y la Torre de les Mançanes.

El Sr. Cañadas Gallardo (PP): Como ya dijimos en Junta de Portavoces, apoyamos la
alegación hecha en cuanto a la representatividad, lo que sucede es que posteriormente se
han añadido otras que no consideramos tan importantes, como la del 2º cinturón.
Sí decir que hay un error en el Decreto en cuanto al número de representantes de la
Administración, pues si corresponden dos al Ayuntamiento de Alicante y uno por cada
uno de los Municipios integrantes de la Entidad, serían un total de seis representantes no
de cinco como aparece en el Decreto.
También señalé en Junta Portavoces que no podemos votar a favor de estas alegaciones
por razones formales, puesto que se salió publicado en el diario Información después
de una reunión que se mantuvo en este Ayuntamiento entre los Portavoces,
representantes, Alcaldes y Presidentes del Partido Socialista, evidentemente fue una
reunión que acordó el PSOE, no vamos a darles la razón.

Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Sí dije en Junta de Portavoces que entendía la postura del
Portavoz del PP en la medida que se publicitaba después de la reunión mantenida por el
PSOE pero al salir hoy en prensa el PP haciendo propaganda del Ente Metropolitano,
pues entiende que quedan compensadas ambas posturas.

Sra. Alcaldesa cierra el turno de intervenciones diciendo que cualquier propuesta que
sea buena para el municipio la vamos a apoyar venga de un partido u otro. Estoy de
acuerdo con esta propuesta del Partido Popular, lo único que hemos hecho es presentar
unas alegaciones que además se han hecho por el PSOE en toda la Comarca.

El Secretario de la Coporación hace la siguiente matización formal: si la filosofía es que
haya un representante por cada Municipio y teniendo en cuenta que en el Proyecto dice
que el Ayuntamiento de Alicante tiene la Vicepresidencia directa, sería un total de 5
representantes. Lo que habría que corregir en el Decreto es que el Ayuntamiento de
Alicante en vez de dos tiene que decir uno, pues el otro representante ya lo tiene por
asumir la Vicepresidencia.

8.2 Moción sobre la aplicación a la Comunidad Valenciana del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.
Guillermo Bernabeu Pastor i Adrián Carrillo i Valero, Portaveus del Grup Municipal
Socialista i del Grup de Esquerra Unida els Verds en l’Ajuntament de Mutxamel
respectivament, en nom i representació dels mateixos i a l’empara del que disposa el
Reglament d’Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals,
presenten, per al seu debat i votació davant d’este Ple, la següent
Moció
La mesura social de més llarg abast adoptada en esta legislatura pel Govern d’Espanya
ha sigut l’aprovació de la Llei de dependéncia.
Fins ara, l’atenció a la dependéncia s’havia desenvolupat com a part de les
competéncies de les CC.AA., el que ha motivat situacions distintes, creant desigualtat
entre uns ciutadans i altres, en funció de la voluntat legisladora de la CC.AA. on un viu.
La Comunitat Valenciana es troba en el lloc 16 del ránquing en l’Índex de Cobertura de
Serveis Socials per a persones majors.
L’aprovació de la Llei de Dependéncia ha consolidat per a tots i totes les ciutadanes
d’este país un nou dret universal de carácter públic, i ha significat l’ampliació ¡
consolidació de l’Estat del Benestar, i sobretot ha fet justicia amb aquelles persones que
més necessitats tenen d’una atenció provocada per la discapacitat, envelliment o
malaltía crónica, sent fins ara la família l’única cuidadora, creant amb aixó situacions de
vulnerabilitat, sobrecárrega i abandó molt importants. Més de 120.000 valencians i
valencianes, tindran dret a atenció per trobar-se en esta situadó, dret a un recurs en
funció del grau de dependéncia reconegut després de la seua valoració.
La própia naturalesa del sistema universal que la Llei de Dependéncia ha creat requereix
el compromís i l’actuació conjunta de tots els poders públics i institucions públiques.
Per aixó, la coordinació i la cooperació especialment de les Comunitats Autónomes es
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un element fonamental pel seu funcionament.
La Comunitat Valenciana però, s’está caracterizant per la lentitud i falta de recursos per
a la posada en marxa d’esta Llei.
Esta Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en
situació de dependència, aprovada el 14 de Desembre i que va entrar en vigor l’1 de
Gener del 2007, marca de forma clara que els nivells I i II de la gran dependència, han
de ser valorades i amb recurs adjudicata al llarg del 2007.
De la mateixa manera, i després de l’acord de la Comissió Interterritorial (CC.AA.Estat) queda definida la valoració, l’elaboració del PIA (Pla Individual d’Atenció), així
com el decret de nivells de prestació garantits per part de l’Estat i comunitats
autònomes, no té cap sentit que en la nostra Comunitat la desinformació, la falta de
valoradors, la falta de resposta a les famílies amb majors necessitats, estiga sent la
resposta a l’aplicació d’esta Llei.
El Consell de la Generalitat, per Decret 35/2007 de 30 de Març, va determinar la
presència i participació dels Ajuntaments en el Consell Interterritorial, òrgan que ha de
supervisar, debatre i examinar el desenvolupament de la Llei. A hores d’ara, no ha sigut
convocat.
Per últim, i com a una manifestació més de la poca sensibilitat social dels responsables
polítics de la Generalitat Valenciana, a través d’una irregular disposició normativa
introduïda en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2008, es pretén denegar
l’accés al sistema preventiu i assistencial creat per la Llei de Dependència a través de la
institució del silenci negatiu, de manera que totes aquelles sol.licituds no resoltes per la
Generalitat en el termini màxim de sis mesos s’entenguin desetimades, decaient els
interessats, per consegüent, en tots els drets que la Llei de Dependència determina.
Basant-nos en el que s’ha exposat sotmetem al debat i consideració del Ple de la
Corporació, la següent proposta d’acords:
PRIMER: Manifestar la nostra preocupació pel retard en la valoració, escassetat
injustificable del nombre de valoradors/es que exigix la posada en marxa de la Llei, així
com la desinformació que estem sotmeses les Corporacions Locals i, per tant, els
usuaris/es que requerixen l’agilitat en l’aplicació d’esta Llei, no podent accedir a un
dret, per la falta de voluntat política de la Generalitat Valenciana.
SEGON: Instar a la Generalitat Valenciana a convocar, amb carácter d’urgéncia, el
Consell Interterritorial, als efectes de determinar, tal com establix el Decret 35/2007 de
la Generalitat Valenciana, el desenvolupament de la Llei i la implicació de les
Corporacions Locals.
TERCER: Que la Generalitat Valenciana, dote amb carácter d’urgéncia, als
Ajuntaments dels professionals necessaris per a poder fer front als Plans d’Atenció
Individualitzada.

QUART: Instar a la Generalitat Valenciana a establir mecanismes de llistes d’espera
públiques, per registre institucional en funció de peticions d’usuaris/es, mantenint la
prioritat sobre aquelles persones que en este moment no tinguen cap recurs.
CINQUÈ: Igualment, instar a la Generalitat Valenciana a la immediata derogació de la
disposició addicional onzena de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2008 per
vulneració del dret constitucional d ‘igualtat i extralimitació del seu ámbit competencial.
SISSÈ: Notificar els precedents acords a les Córts, a la Cónselleria de Benestar Social
de la Generalitat Valenciana, al Ministeri de Treball i Afers Socials del Govern
d’Espanya, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i finalment a la
Federació Valenciana de Municipis i Províncies, pel seu respectiu coneixement i
efectes.

Moción que se aprueba 9 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8 votos en contra (PP).

Sr. Cañadas Gallardo (PP): La Comunidad Valenciana ya disponía antes de la existencia
de esta ley, de multitud de programas de ayuda como los bono residencia, bono centro
día mayores, plazas públicas en residencias, ayudas a personas con ancianos a su
cargo... Esta ley se aprueba en diciembre de 2006, entra en vigor en enero de 2007, y al
ser una ley estatal debe ser desarrollada por las CC.AA. Estamos en una fase en las que
se están valorando peticiones. La Administración General del Estado aporta tan solo
para la atención directa a las personas el 35%, es decir 16 millones, la Generalitat debe
aportar el resto 65%, es decir 30 millones.
De hecho sabemos que en Mutxamel se está trabajando en este aspecto y que hay 227
solicitudes: 170 completas, 57 incompletas, 103 valoradas, 81 de ellas de grado 3:gran
dependencia que son las primeras que se deben valorar. Es muy fácil decir que se ponga
una ley en marcha, no dotarla presupuestariamente y querer que la CCAA la desarrolle
y luego criticarla porque está dando los pasos que tiene que dar, poco a poco.
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Del informe realizado por el PP, decir: Vivimos en
realidades diferentes, vivimos en una Comunidad que trabaja lentamente a diferencia de
otras Comunidades no regidas por el PP. Entiendo que esta ley no gustó al PP porque
tiene otro concepto de la dependencia, porque no cree que se deba dar una protección
universal del dependiente.
Si lo analizo como Concejal de Servicios Sociales, en septiembre una dotación para
poder atender una serie de municipios como son Aigües, Xixona, Tibi, La Torre de las
Manzanas y Mutxamel de un trabajador social y medio y nada más, con un sueldo no
equiparable al del Ayuntamiento por lo que éste tenía que incrementarse hasta
equipararlo, además sin apoyo administrativo, ni logístico,.... Se había contratado para
la valoración de las solicitudes una compañía que valoraba desde Valencia, en enero se
contrata otra que valora desde Alicante. Que tenga entendido que nuestras trabajadoras
sociales tengan ya 15 expedientes en su mesa para poder hacer un PIA no es real. Es
muy poca la gente a quien se ha valorado. La Comunidad Valenciana no ha hecho
propaganda de la ley, yo la desconozco. No se trata de una cuestión política, se trata de
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una ley buena, que nos afecta a todos, y que esto se lleve a un terreno político me parece
un error. El Ayuntamiento lo está haciendo: se ha ampliado la 2ª jornada de la
trabajadora social, se ha contratado apoyo administrativo. El Ayuntamiento sí cree en
esta ley de dependencia. Además en la ley de acompañamiento del Presupuesto de la
GV, el PP ha introducido una ley por la cual el silencio administrativo tiene carácter
negativo a los 6 meses de su presentación, entiendo que es ilegal. Hemos intentado
hablar con los pueblos de Tibi, Xixona,...... que tienen un Consorcio de Servicios
Sociales con el fin de ver como ellos también pueden colaborar pues necesitamos más
recurso de los pedidos y todavía no se nos ha contestado.

Sr. Bernabeu Pastor (PSOE): Es una ley importantísima y viene a completar el Estado
de Bienestar de este pais. Además es una ley que establece un derecho para los
ciudadanos que más lo necesitan. Creo que todos los que tenemos o hemos tenido en el
pasado esta situación, sabemos lo que representa para las familias que tienen que
atender a una persona que tiene todos los derechos pero no reconocidos.
Dicho esto, se han hablado de cifras, pero el hecho concreto es que no se ha resuelto
ninguna en Mutxamel, y así en muchos sitios. Y no me pueden justificar nada porque
hay Comunidades como la de Andalucía que más de 30.000 personas que ya la están
percibiendo, además Comunidades gobernadas por el PP. No sucede lo mismo en la
Comunidad Valenciana.
Sr. Cuevas Olmo (PP): Me sorprende que para unas cosas la Administración tenga que
ser muy rápida y para otras no. El Portavoz del EU lleva quejándose aquí cinco años
que no puede resolver porque la Administración es muy lenta, pero la Administración
no es un ente abstracto. No me parece equitativo ni justo, y ello sin dejar de señalar la
importancia en la aplicación de esta ley.
En segundo lugar al Portavoz del PSOE lo veo en plan político, en plan “Diputado”, en
el plan de los grandes discursos y actuando como tal.
En cuanto a la financiación, aunque sea tangencialmente he preguntado a la Sra.
Alcaldesa por el bono guardería, moción que presentamos hace 6 meses, y me contesta
que se pondrá en marcha cuando se de financiación. El PP tiene que hacerlo sí o sí, le
den dinero o no, al PSOE o EU se le permite que cuando son Administración o
burocracia las cosas sean muy lentas. Eso es hacer demagogia.
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): La Administración es compleja y difícil pero si el
Ayuntamiento le cuesta aprobar un PAI lo que está en juego es dinero, pero si al Consell
le cuesta aprobar una ley que hay consignado dinero por parte del
Estado, estamos hablando de personas, necesidades vitales, con las que creo no hay
comparación.
Sr. Cañadas Gallardo (PP): Parece como si la Comunidad Valenciana no hiciera nada.
La Generalitat en 2007 le hubiera correspondido en gastos 30 millones €, y lleva
gastado 340 millones, y ha atendido a más de 190.000 personas. El PP votó también a
favor de esta ley.
Sr. Carrillo: No quiero entrar en valorar la acción de la Generalitat en Servicios Sociales
porque no es el tema que tratamos aquí, estamos hablando de la ley de dependencia que

todos la consideramos como muy importante. Hay personas en Mutxamel que la han
solicitado y todavía no se han valorado esta es la realidad.
La Sra Alcaldesa: El PP tiene que saber que el PSOE y el equipo de gobierno con los
datos que disponemos no hemos hecho uso político de lo que está pasando con esta ley
en nuestra Comunidad.
Interviene el Sr. Cañadas Gallardo (PP) diciendo que la Sra. Alcaldesa, en Junta de
Portavoces, me dijo que si yo retiraba la Moción sobre el cánon ella retiraba la Moción
sobre la Ley de Dependencia.
Continua la Sra. Alcaldesa diciendo que La Comunidad Valenciana está a la cola de
aplicar la Ley de dependencia. Otras Comunidades están cobrando ya en casos más
graves ¿porqué?, tal vez por la Administración, pero igual que el pueblo de Mutxamel
ha reforzado con apoyo administrativo, logístico,... se podía haber incrementada los
medios por Consellería, incrementando la partida necesaria para que la ley de
dependencia estuviera lo antes posible.

8.3 Moción conmemoración Día Internacional de la Mujer y elaboración de una Plan
municipal de Igualdad de Oportunidades.
D. GUILLERMO BERNABEU PASTOR (PSOE), D. ADRIÁN CARRILLO VALERO
(EU-ELS VERDS), y D. SEBASTIÁN CAÑADAS GALLARDO (PP) portavoces de
los grupos municipales del Ayuntamiento de Mutxamel al amparo de lo dispuesto en el
artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, presentan la siguiente
MOCIÓN
Las mujeres a lo largo de la historia han ido superando importantes obstáculos que, sin
duda han dificultado su participación en igualdad de oportunidades y condiciones en los
diferentes ámbitos de la sociedad.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo,
mostramos nuestro compromiso para instar a que, desde todas las Administraciones
(Locales, Autonómicas y Estatal), se asuma la obligación constitucional de incorporar la
perspectiva de género en todas las políticas, con el objetivo último de conseguir la
verdadera y definitiva igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Hoy por fin contamos con las leyes que nos garantizan la igualdad jurídica efectiva
entre mujeres y hombres, Ley Orgánica 3/2007, que significa el reconocimiento del
derecho de las mujeres a compartir en equilibrio con los hombres todas y cada una de
las facetas de la vida social, política y familiar, la Ley 9/2003 de la Generalitat
Valenciana para la Igualdad entre mujeres y hombres y el Plan de Igualdad de
oportunidades (2006-2009).
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A pesar de los progresos realizados en la actualidad la igualdad de las mujeres y de los
hombres en la vida cotidiana no es una realidad.
Desde el 2 de mayo de 2007 con el consenso de toda la corporación municipal nuestro
municipio, Mutxamel está adherido a la Carta Europea para la igualdad de mujeres y
hombres en la vida local. Por tanto tenemos el compromiso de desarrollar un Plan
municipal de Igualdad.
Por todo lo expuesto, por unanimidad de los grupos representados en el Pleno,
acordamos:
1º. Impulsar desde la Administración Local la elaboración y el desarrollo del Plan
municipal de Igualdad para lograr una sociedad más justa, solidaria e igualitaria.
Aplicando la perspectiva de género en las políticas locales.
2º Principio de “Tolerancia 0” ante todas las formas de discriminación.
3º Adoptar medidas, en el ámbito local, que posibiliten conciliar la vida laboral, familiar
y personal.

4º Instar tanto al gobierno de la Generalitat, como al Gobierno Central para que
continúen impulsando el cumplimiento de las leyes de igualdad y que pongan en
práctica políticas donde favorezca de una forma especial a las mujeres discapacitadas y
a las que estén en riesgo de exclusión social.
5º Que la administración estatal y autonómica promuevan los planes de igualdad para
las empresas, así como también la promoción de políticas activas de empleo que
favorezcan la incorporación de la mujer al mercado laboral.
6º Que todas las Administraciones se comprometan para trabajar desde el sistema
educativo y desde otros ámbitos la educación para la igualdad (la coeducación) con toda
la sociedad pero esencialmente con los niños y los jóvenes.
7º Rendir homenaje en este día a las mujeres, por el esfuerzo realizado en la búsqueda
de la igualdad de derechos y oportunidades, y para hacer realidad su pleno desarrollo
familiar, laboral, cultural y social.
8º De este acuerdo se dará traslado al Presidente del Gobierno, al Presidente de la
Generalitat y a los grupos parlamentarios de les Corts Valencianes.

8.4 Moción sobre concesión de ayudas directas a labradores y ganaderos del municipio.
Se da cuenta de la Moción presentada por la Unión de Llauradors i Ramaders COAG,
que literalmente se transcribe:
“El paisatge es un element important de la qualitat de vida de les poblacions a tot arreu:

en els mitjans urbans i rurals, en les zones degradades i de gran qualitat, en els espais de
reconeguda bellesa excepcional i en els més quotidians. El paisatge contribueix a la
formació de les cultures locals i és un component fonamental del patrimoni natural i
cultural de cada població; i alhora un element clau del benestar individual i social i la
seua protecció, gestió i ordenació implica drets i responsabilitats per a tots.
En l’any 2000 se signa a Floréncia el Conveni Europeu del Paisatge que diu
textualment: “Els estats membres del Consell d’Europa estan preocupats per arribar a un
desenvolupament sostenible basat en una relació equilibrada i harmoniosa entre les
necessitats socials, l’economia i el medi ambient; prenent nota que el paisatge ocupa un
paper important d’interés general en els camps cultural, ecológic, mediambiental i
social, i que constitueix un recurs favorable per a l’activitat económica i que la seua
protecció, gestió i ordenació poden contribuir a la creació d’ocupació”. En este conveni
s’analitzen els textos jurídics existents a nivell internacional en matéria de protecció i
gestió del patrimoni natural i cultural, d’ordenació regional i espacial, d’autonomia local
i de cooperació transfronterera.
Ja en l’any 2004 Espanya signa al costat d’altres 28 països més este conveni.
Posteriorment, el Govern central trasllada a les Comunitats Autónomes potestat per a
generar la seua própia legislació. La Generalitat Valenciana ha mostrat interés en els
últims temps sobre este assumpte i ha publicat diverses normatives a l’efecte: el 30 de
juny de 2004 es redacta la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació del
Territori i Protecció del Paisatge, després el Reglament del Paisatge de la Comunitat
Valenciana i més recentment la Conselleria de Territori crea la Direcció General de
Paisatgisme per a incentivar als municipis a protegir els paisatges.
Els llauradors valencians són una part important per al manteniment i la protecció del
paisatge en les zones agráries i el món rural del que finalment es beneficien el conjunt
dels ciutadans. La UNIÓ-COAG está a favor de preservar el paisatge mitjançant ajudes
per als Ajuntaments, peró pretén anar més enllá. La realitat actual és que tant els
llauradors com els ramaders són importants agents socials que vénen realitzant les
tasques de manteniment del paisatge agrari, encara que sense un reconeixement explícit
per tot l’efectuat.
La majoria del paisatgisme es manté grácies als llauradors i ramaders que amb les seues
bones práctiques agráries, moltes d’elles de compliment europeu, aconsegueixen oferir a
tota la població el paisatge que gaudim tots. Per este motiu cal cercar formules de
compensació económica des dels municipis per a aquelles parcel.les que amb les seues
práctiques de cultiu correctes aporten un paisatge al terme municipal, que forma part de
la nostra cultura local i del patrimoni.
Este paisatge és un element clau del benestar individual i social d’esta localitat, aportat
pel treball de molta gent del món agrari i que per una bona gestió del seu camp aporta a
la resta de la societat un bé diíicilment quantificable. Ajuntaments de la Comunitat
Valenciana, com la Pobla de Vallbona, ja ha considerat estes ajudes, peró seria
important que s’estengueren al conjunt de localitats de la nostra geografia.
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És per això que la Unió-Coag proposa al Ple de l’Ajuntament,
Que l'Ajuntament concedisca ajudes directes als llauradors i ramaders d’este municipi
per a aquelles parcel.les que estiguen en perfecte estat de cultiu per la seua contribució
al manteniment i protecció del paisatge.
Que l'Ajuntament concedisca ajudes directes als llauradors i ramaders d’este municipi
per a aquelles parcel.les que no tinguen activitat agrária però estiguen netes de mala
herba, arbres secs o enderrocs, amb la finalitat d’evitar possibles incendis o que eixos
camps es convertisquen en abocadors.
Es comunique a LA UNIÓ-COAG (C/Mar, 22 1º 46003 de Valéncia) qualsevol
aprovació referent a aixó que des de l’Ajuntament es porte a terme en este sentit.”

Sometida a votación se acuerda, por unanimidad de los dieciesiete concejales
integrantes de la Corporación, aprobar la citada Moción en cuanto al fondo y estudiar
la forma de desarrollar la misma.

8.5 Carta de Buenas prácticas en la Administración Autonómica y Local de la
Comunidad Valenciana.
Por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-EV y PP del Ayuntamiento de
Mutxamel, se refrenda la Carta de Buenas Prácticas en la Administración Autonómica
Valenciana, aprobada por el Consejo de la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias, y que literalmente se reproduce:
“Reunidos los presidentes de las diputaciones de Alicante, Castellón y Valencia, la
presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y el Hble.
Conseller de Inmigración y Ciudadanía
EXPONEN
Que la complejidad de la sociedad actual hace necesario establecer una nueva forma de
gobierno basada en la cercanía y la relación recíproca con los ciudadanos y las
ciudadanas de la Comunidad Valenciana.
Que mediante esta iniciativa común, la administración valenciana se compromete a
cumplir lo establecido en su Estatuto de Autonomía, el cual en el Artículo noveno del
Título II regula el derecho a la buena administración. Para ello garantiza el derecho a la
participación de los agentes de la sociedad civil y de los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social, así como la defensa de los derechos sociales de los
valencianos. Al mismo tiempo se exige a sí misma el cumplimiento de tales
compromisos a través de su control conjunto mediante mecanismos de calidad. La
articulación de un Observatorio o Comisión de Evaluación, con una amplia
participación de los actores, permitiría evaluar los progresos y reformular políticas de
actuación.

Asimismo en el artículo décimo del Título II se definen los derechos sociales de los
valencianos, mediante la elaboración de una Carta de Derechos Sociales de la
Comunitat Valenciana.
En consonancia con esta idea, y como un marco más de referencia de esta Carta de
Buenas Prácticas, ya se suscribió el Decreto 191/2001, de 18 de diciembre del Gobierno
Valenciano, por el que se aprueba la Carta del Ciudadano y se regulan las Cartas de
Servicios en la Generalitat Valenciana. La Carta del Ciudadano nace como
complemento de los derechos que los ciudadanos ya tienen garantizados por la
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.
El desarrollo del contenido de esta Carta, enfocado a garantizar la eficacia y mejora en
la gestión, está supeditado al respeto del derecho a La autonomía local recogido en el
artículo 63 del Estatuto de Autonomía. Según este artículo “las entidades locales
comprendidas en el territorio de la Comunitat Valenciana administran con autonomía
los asuntos propios, de acuerdo con la Constitución Española y este estatuto” y además
“las administraciones públicas locales de la Comunitat Valenciana se rigen en sus
relaciones por los principios de coordinación, cooperación y colaboración”.
Que la elaboración de la Carta de Buenas Prácticas tiene como objetivo fundamental
poner en marcha las recomendaciones establecidas por el Consejo de Europa en su
Agenda de Budapest para la Buena Gobernanza Local y Regional, resaltando el fomento
de la cooperación entre las distintas administraciones.

Que en el marco de las directrices definidas por el Libro Blanco de la Gobernanza
Europea y la Declaración acordada en Valencia en la XV Conferencia de Ministros
Europeos responsables de administraciones locales y regionales, surge La Carta de
Buenas Prácticas como expresión del compromiso que pretende establecer el gobierno
valenciano junto a las administraciones locales con la ciudadanía, en aras de garantizar
una serie de derechos cuya materialización redunde en la mejora del funcionamiento de
nuestras instituciones y en el desarrollo de diferentes recursos que cubran las
necesidades con las que se encuentra el ciudadano/a en su día a día.
Que de esta forma, se potencian cauces de información y participación con el objetivo
de estimular una cultura participativa en la que todos gocemos tanto de unos derechos
como de unos deberes o compromisos que cumplir.
Que esta Carta quiere promover además la diversidad cultural y la interculturalidad con
el fin de conseguir la integración de los residentes extranjeros en la Comunitat en la
vida pública local, reflejando lo que el Estatuto afirma en su articulo duodécimo “la
Generalitat velará por la protección y defensa de la identidad y los valores e intereses
del Pueblo Valenciano y el respeto a la diversidad cultural de la Comunitat
Valenciana”.
ACUERDAN
Que los principios que deben regir la actuación de la administración autonómica y local
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son:
PRIMERO: Estado de Derecho, para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos,
la equidad, imparcialidad y previsibilidad. El respeto de los principios del Estado de
derecho crea el marco necesario para la plena realización de la ciudadanía.
SEGUNDO: Participación
El establecimiento de las buenas prácticas a través de esta carta va encaminado a la
consecución de una forma de gobierno conocida con el nombre de gobernanza: Forma
de gobierno caracterizada y definida por la idea de compartir la responsabilidad entre
los actores públicos y diferentes entidades o asociaciones que se incorporan a la toma de
decisiones de formas muy variadas, con el fin de definir políticas y regular servicios de
forma coordinada y compartida.
TERCERO: Elecciones regulares, y una representación y participación justas
mediante el fomento de la democracia participativa y el diálogo de las administraciones
con los movimientos sociales y asociativos.
Ofrecer las mismas oportunidades de participar en las elecciones de sus gobernantes a
todos los ciudadanos con el fin de conseguir una representación realmente democrática.
CUARTO: Receptividad, a fin de garantizar que las respuestas aportadas por las
administraciones estén adaptadas a los intereses legítimos y las necesidades de los
ciudadanos.
Para conseguir todos los fines propuestos se impone una mayor apertura a la ciudadanía,
con el fin de conocer la realidad y la problemática que ésta presenta para ofrecer una
solución eficaz.
La administración debe mostrarse interesada por la ciudadanía y así crear una relación
de cercanía a partir de la cual trabajar y poder actuar.
QUINTO:
Transparencia y rendición de cuentas
El gobierno ha de tratar de mostrar la información y la realidad con la que trabaja con el
fin de ayudar a los ciudadanos y ciudadanas a participar activamente en lo que se está
haciendo en su ciudad.
Las instituciones deben usar permanentemente los cauces ya existentes e imponer
cualquier otro que prevean las legislaciones aplicables, si ello fuera preciso para rendir
cuentas de las decisiones tomadas y de las políticas llevadas a cabo con el fin de
garantizar una información más real al ciudadano y un funcionamiento más eficaz.
En definitiva se trata de crear una administración más próxima al ciudadano, para
establecer una comunicación más activa sobre su actuación con un lenguaje más
accesible al público en general.
SEXTO: Eficacia y eficiencia
El principio de eficacia se corresponde con la consecución de los resultados que vienen
definidos por los objetivos establecidos inicialmente.

La consecuencia de actuar eficazmente se refleja en el principio de eficiencia, pues se
consigue trabajar de la mejor forma en el menor tiempo posible, por lo que como
consecuencia se deriva el principio de economía, y la obtención de mejores resultados
acordes a las necesidades previamente evaluadas y en consonancia con la flexibilidad
precisa para la aplicación en cada territorio o circunstancia determinada.
SÉPTIMO: Coordinación
La coordinación y, como fruto lógico de ésta, la coherencia entre las diferentes políticas,
nos llevará a conseguir los objetivos y compromisos propuestos de una forma más
eficaz y coordinada. A su vez estos compromisos han de ser firmes y permanentes en el
tiempo con el fin de alcanzar la coherencia antes mencionada.
OCTAVO: Compromiso ético, que garantice que el interés público se sitúa por
encima del interés privado.
El interés público debe prevalecer sobre los intereses individuales, o singulares de
grupos, y establecer medidas adecuadas contra aquellos que no respeten y mantengan
una cierta ética en las actuaciones de sus gobiernos, articulando un Código Ético de
Conducta Política, que plasme el compromiso de actuación ética de los cargos elegidos
democráticamente para con la sociedad, para con la administración, con los partidos
políticos que representan y para con los miembros de su gobierno autonómico o local.
NOVENO: Innovación
La adaptabilidad a los cambios supone el avance en la mejora de la gestión del
gobierno. La incorporación de métodos más modernos en la administración pública
permite alcanzar resultados más óptimos.
DÉCIMO: Sostenibilidad.
Las políticas públicas contemplarán el medio y largo plazo tomando en cuenta los
intereses de las generaciones futuras. Los acuerdos y planteamientos adoptados tratarán
de conciliar los objetivos económicos, sociales y medioambientales, para alcanzar un
equilibrio entre sus diferentes dimensiones.
La 27a reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC, por sus siglas en inglés), celebrada en Valencia, debe servir de pretexto para
situar a la Comunidad Valenciana a la vanguardia de la defensa y protección del medio
ambiente. Los principios del Protocolo de Kyoto deben guiar la acción política en este
ámbito. Iniciativas como las Agendas 21 locales deberían convertirse en un marco en el
que desarrollar líneas de trabajo que vinculen a la sociedad civil con la administración.
UNDÉCIMO:
Consolidación presupuestaria (Déficit cero), que garantice una
utilización prudente y productiva de los fondos públicos.
Se ha de ejercer un gobierno que guiado por los principios de la transparencia y el
comportamiento ético nos conduzca a una gestión financiera justa y equitativa,
orientada a la consecución del bienestar de la ciudadanía.
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DUODÉCIMO: Fomento del diálogo interreligioso
El incremento de la pluralidad religiosa nos conduce a una reformulación en la política
de la administración, la cual ha de estar basada en el diálogo y la integración, con el fin
de alcanzar un entendimiento que nos conduzca a un mayor enriquecimiento
intercultural.
Fomentar la diversidad cultural y la interculturalidad a través de la promoción de
valores tales como la tolerancia, la comprensión y el diálogo intercultural.
DECIMOTERCERO: Derechos Humanos, diversidad cultural y cohesión social, para
garantizar la protección y el respeto de todos los ciudadanos, según los valores
reconocidos en la Declaración Universal de DDHH y en el resto de la normativa
internacional, previniendo de esta manera la discriminación y la exclusión.
DECIMOCUARTO: Integración. Se defiende la idea de la integración intercultural
de los residentes extranjeros, especialmente de la UE, en la vida pública mediante
campañas y programas políticos que se alcen en contra del racismo y/o la
discriminación de cualquier tipo, así como el desarrollo de las recomendaciones
establecidas en el Plan de Integración de la Comunitat Valenciana 2008-2011.
DECIMOQUINTO: Lucha contra la xenofobia
Apoyo a diferentes campañas de sensibilización con el fin de erradicar el sentimiento de
miedo al extranjero que supone un verdadero obstáculo en la integración y convivencia
de una sociedad intercultural.
Emplear diversos mecanismos de participación ciudadana en la lucha contra la
xenofobia, en especial, la celebración del Día Internacional del Holocausto, el 27 de
enero.
DÉCIMOSEXTO: Información
Asegurar una mejor información dirigida a la ciudadanía en lo que concierne a sus
derechos y obligaciones, así como sus garantías que establezca la Ley, ofreciendo
además un mayor conocimiento de toda la actividad realizada por la administración.
Las Diputaciones Provinciales podrán actuar como cauces públicos de comunicación y
participación de los municipios de la provincia.

Y SE COMPROMETEN
A que los plenos de las Diputaciones provinciales así como de la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias apoyen la difusión de esta Carta con el fin de que la
totalidad de ayuntamientos que forman la Comunitat Valenciana la hagan suya.
Que la Conselleria de inmigración y Ciudadanía la lleve al Consell para su aprobación
mediante Decreto.
Y convocar una conferencia de alcaldes de los municipios de la Comunitat Valenciana
para su refrendo.”

8.6 Moción Carta de Derechos Humanos.
Los grupos municipales Partido Socialista Obrero Español, Esquerra Unida-Els Verds y
Partido Popular del Ayuntamiento de Mutxamel, al amparo de lo establecido por la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto
2568/1986, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización,
funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales, artículo 97.3, y a instancias
de la Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad Valenciana y la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias, presentan al Pleno la siguiente,
MOCIÓN
En el año 2008 se cumple el sesenta aniversario de la adopción y proclamación por la
Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, hito histórico de trascendente importancia que aconseja una conmemoración
extraordinaria.
La Carta de los Derechos Humanos supuso en su momento un esfuerzo común para
superar y erradicar cualquier conducta atentatoria contra la dignidad e igualdad de todos
los seres humanos con la finalidad de, desde su respeto, alcanzar la consecución de un
mundo concebido desde la libertad de la persona que propicie la armonía en la relación
entre los diversos estados.
A pesar del espíritu que impulsó la proclamación de los derechos fundamentales, no
siempre han encontrado el respaldo y la consideración deseables entre los pueblos.
La vulneración sistemática del contenido de la Declaración de los Derechos Humanos es
una realidad en distintos puntos del planeta, y su pleno reconocimiento sigue
encontrando escollos incluso en el seno de las democracias más avanzadas,
circunstancia que impone la necesidad de que, tanto desde las instituciones como desde
la sociedad civil, se impulse de forma decidida la labor iniciada hace sesenta años con el
fin de consolidar el compromiso adquirido para el logro del verdadero respeto y
observancia de los Derechos Fundamentales.
El carácter intrínseco de dichos Derechos a la condición humana, abstracción hecha del
entorno cultural, social y político de la persona, implica la exigencia de su absoluto
respeto para el pleno desarrollo de ésta, base imprescindible para la óptima convivencia
de los ciudadanos dentro de un estado de derecho.
La sensibilización, tanto de las Instituciones Públicas, como de la ciudadanía, es
fundamental al objeto de combatir y contener cualquier actitud que suponga el
menoscabo de los Derechos Humanos.

Por todo lo expuesto, por unanimidad de todos los grupos municipales, se adoptan los
siguientes:
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ACUERDOS
PRIMERO. Impulsar la celebración de actos institucionales, así como difundir entre
los ciudadanos de nuestro municipio la Carta de los Derechos Humanos.
SEGUNDO. Trasmitir el presente acuerdo a las asociaciones y colectivos ciudadanos
ubicados en el municipio, para que puedan llevar a cabo actos de celebración y
conmemoración.
TERCERO. Proclamar nuestro respeto y completa Adhesión a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, aprobada mediante Resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948.
CUARTO.
Humanos.

Proceder a la lectura pública de la Declaración Universal de los Derechos

9. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.
Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo las veintiuna
horas y treinta minutos, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe.

LA ALCALDESA

SECRETARIO

