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 27 de mayo de 2008, a las 20:30 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE Nº
2008/6 y 2008/7.
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES
ALCALDIA.

OFICIALES

Y DECRETOS DE

3. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)
3.1. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Asociación de Teatro la Pecera para el año 2008. SPE-PG-2007/418
3.2. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Ateneu Cultural de Mutxamel, correspondiente al año 2008. SPE-PG2007/414.
3.3. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Associació de Veïns Urbanització La Huerta, correspondiente al año
2008. SPE-PG-2007/404.
3.4. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Associació de Veïns Valle del Sol Sector XXX. SPE-PG-2007/402.
3.5. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Associacio de Veïns Tossal Redó-Baiona Alta, correspondiente al año
2008. SPE-PG-2007/401.
3.6. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Associació de Veïns de la Urbanització Molí Nou de Mutxamel para el
año 2008. SPE-PG-2007/405.
3.7. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Comissió de Festes de Moros i Cristians para el año 2008. SPE-PG2008/98.
3.8. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Mujeres Mutxameleras para el año 2008. SPE-PG-2007/403.
3.9. Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento y la
entidad Club de Bonsai Alicante, para el año 2008. SPE-PG-2007/415.
3.10.
Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el
Ayuntamiento y la entidad Colla de Dolçainers i Tabaleters el Nuvolet. SPEPG-2008/29.
3.11.
Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el
Ayuntamiento y la entidad Parroquia Arciprestal El Salvador, para el año 2008.
SPE-PG- 2008/94

3.12.
Convenio de Colaboración con el AMAPA del IES Mutxamel para
subvencionar el 1er. Premio "Olimpíada d'Historia de la Literatura".
3.13.
Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el
Ayuntamiento y la entidad A.M.P.A. del I.E.S. Nº 2 para el año 2008. SPE-PG2008/11.
3.14.
Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el
Ayuntamiento y la entidad A.M.P.A. Amics del C.P. Manuel Antón,
correspondiente al año 2008. SPE-PG-2008/32.
3.15.
Aprobación del convenio de colaboración a suscribir entre el
Ayuntamiento y la entidad A.M.P.A. del C.P. Arbre Blanc, correspondiente al
año 2008. SPE-PG-2008/9.
4. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)
4.1. Designación de la Secretaria de las Comisiones Municipales Permanentes y
sustitución del Secretario General.
5. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR)
5.1. Reconocimiento extrajudicial de créditos 2008/05
5.2. Expediente 2008/010 de modificación de créditos al presupuesto de 2008 por
transferencia
5.3. Modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las Tasas por:
"enseñanzas especiales en el conservatorio elemental de música Rafael
Rodríguez Albert" y "expedición de documentos administrativos".
6. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC)
6.1. Moción del grupo municipal PP de adhesión a la Plataforma de Alcaldes por el
Agua constituida en Orihuela el 7 de mayo de 2008, y respaldo de su
manifiesto.
6.2. Aprobación Definitiva de la imposición, exacción y liquidación del Canon de
Urbanización para financiar el Proyecto de Colector Secundario de
Alcantarillado Juan XXIII.
6.3. Aprobación Provisional de imposición y exacción de la Ordenanza del Canon
de Urbanización para la Construcción de un depósito de agua potable de 2.500
m3 en Pda. El Collao.
7. DESPACHO EXTRAORDINARIO.
8. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Mutxamel, a 23 de mayo de 2008
LA ALCALDESA

Fdo. ASUNCION LLORENS AYELA
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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 fer-se sessió ordinària, el dia 27 de maig
de 2008, a les 20:30 hores a la sala de plens i si per qualsevol causa no poguera
fer-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 DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
NÚM. 2008/6 i 2008/7.
2.
COMUNICACIONS, DISPOSICIONS
D'ALCALDIA .

OFICIALS

I DECRETS

3.
ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)
3.1. Aprovació del conveni de col•laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Associació de Teatre la Pecera per a l'any 2008. SPE-PG-2007/418.
3.2. Aprovació del conveni de col•laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Ateneu Cultural de Mutxamel, corresponent a l'any 2008. SPE-PG2007/414.
3.3. Aprovació del conveni de col•laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Associació de Veïns Urbanització l'Horta, corresponent a l'any 2008. SPEPG-2007/404.
3.4. Aprovació del conveni de col•laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Associació de Veïns Vall del Sol Sector XXX. SPE-PG-2007/402.
3.5. Aprovació del conveni de col•laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Associacio de Veïns Tossal Redó-Baiona Alta, corresponent a l'any 2008.
SPE-PG-2007/401.
3.6. Aprovació del conveni de col•laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Associació de Veïns de la Urbanització Molí Nou de Mutxamel per a l'any
2008. SPE-PG-2007/405.
3.7. Aprovació del conveni de col•laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Comissió de Festes de Moros i Cristians per a l'any 2008. SPE-PG2008/98.
3.8. Aprovació del Conveni de col•laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Dones Mutxameleres per a l'any 2008. SPE-PG-2007/403.
3.9. Aprovació del conveni de col•laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Club de Bonsai Alacant, corresponent a l'any 2008. SPE-PG-2007/415.
3.10. Aprovació del conveni de col•laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Colla de Dolçainers i Tabaleters el Nuvolet. SPE-PG-2008/29.
3.11. Aprovació del conveni de col•laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat parròquia Arxiprestal El Salvador, per a l'any 2008. SPE-PG- 2008/94.
3.12. Conveni de Col•laboració amb l'AMPA de l'IES Mutxamel per a
subvencionar el 1r. Premi "Olimpíada d'Història de la Literatura".
3.13. Aprovació del conveni de col•laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat AMPA de l’IES NÚM. 2 per a l'any 2008. SPE-PG-2008/11.

3.14. Aprovació del conveni de col•laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat AMPA Amics del CP Manuel Antón, corresponent a l'any 2008. SPE-PG2008/32.
3.15. Aprovació del conveni de col•laboració a subscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat AMPA del CP Arbre Blanc, corresponent a l'any 2008. SPE-PG-2008/9.
4.
ÀREA DE SERVICIS GENERALS (ASGE)
4.1. Designació de la secretària de les comissions municipals Permanents i
substitució del secretari general.
5.
ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
5.1. Reconeixement extrajudicial de crèdits 2008/05.
5.2. Expedient 2008/010 de modificació de crèdits al pressupost de 2008 per
transferència.
5.3. Modificació de les Ordenances Fiscals Reguladores de les Taxes per:
"ensenyances especials en el conservatori elemental de música Rafael Rodríguez
Albert" i "expedició de documents administratius".
6.
ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
6.1. Moció del grup municipal PP d'adhesió a la Plataforma d'alcaldes per
l'Aigua constituïda a Oriola el 7 de maig del 2008, i donar suport al seu manifest.
6.2. Aprovació Definitiva de la imposició, exacció i liquidació del Cànon
d'Urbanització per a finançar el Projecte de Col•lector Secundari de Clavegueram
Joan XXIII.
6.3. Aprovació Provisional d'imposició i exacció de l'Ordenança del Cànon
d'Urbanització per a la Construcció d'un depòsit d'aigua potable de 2.500 m3 en
part. el Collao.
7.

DESPATX EXTRAORDINARI.

8.

PRECS I PREGUNTES.

Mutxamel, 23 de maig de 2008
L'ALCALDESSA

Firmat, Asunción Llorens Ayela
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ACTA 2008/8 DEL AYUNTAMIENTO PLENO, SESIÓN CON CARÁCTER
ORDINARIO DEL DIA 27 DE MAYO DE 2008
*******************************************************************
En Mutxamel, a 27 de mayo de 2008, siendo las 20:30
Presidente
Dña. ASUNCION LLORENS
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
para la que previamente se había citado.
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
EXCUSA SU AUSENCIA EL SR. D.
JOSE GUILLERMO BERNABEU
PASTOR

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.

1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
PRECEDENTES Nº 2008/6 Y 2008/7.
Dada cuenta de los borradores de las actas de las sesiones precedentes
nº2008/6 de 30 de abril, y nº 2008/7 de 19 de mayo, y hallándolos conformes, se
aprueban por unanimidad.
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES.
Se da cuenta a la Corporación de las siguientes:
- De fecha 9.05.08 del RGE, de la Consellería de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, por el que se resuelve ordenar la publicación del acuerdo
de aprobación definitiva de la Modificación nº 22 de las NN.SS del Planeamiento
Municipal, mediante inserción de anuncio en el BOP de Alicante, así como
extracto en el DOCV.
- Comunicación de D. XXX dirigida a la Sra. Alcaldesa, agradeciendo a este
Ayuntamiento y a la ciudadanía de Mutxamel las muestras de condolencia,
agradecimiento y cariño recibido tras el fallecimiento de su padre, D.XXX,
funcionario jubilado de este Ayuntamiento. Agradecimiento que hace extensivo al
Cuerpo de la Policía Local de esta localidad, en particular a los agentes de servicios
la madrugada del 8 de abril y la mañana del 9 de abril, por la rapidez, diligencia y
amabilidad en sus actuaciones.

3. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)
3.1. Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Asociación de Teatro la Pecera per a l'any 2008. SPE-PG-2007/418
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 Teatro La
Pecera, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari
relatives al foment del teatre en la província d’Alacant.
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
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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 500 €, a càrrec de
la partida 310.46304.48909.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’Associació de Teatro
La Pecera , 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 TEATRO LA PECERA PER A L’ANY
2008.
Mutxamel,
REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-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 Teatro La Pecera (en avant Entitat) amb CIF
XXX i número de registre d'interés municipal 115, amb seu en XXX, i en nom seu
XXX actuant en qualitat de president.
EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:

El foment del teatre en al província d’Alacant.
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:

ACTUACIÓ ANUAL
CASA DE LA CULTURA I PARQ MUNICIPAL
Lloc
Pressupost inicial 1.000 €
500 €
Subvenció
municipal
50 %
Percentatge
Activitat

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 310,46304,48909 del vigent pressupost municipal, per la
quantitat de 500 € la concessió de la 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
presentar-se, 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.- 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.
2.4.- 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.
2.5.- 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
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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 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’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-loshi publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s'adopta per 8 vots a favor (PSOE i EU-EV) i 8 abstencions (PP),
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l'Àrea de Servicis a la Persona
en sessió celebrada amb data 19.05.08.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
El Secretario Municipal informa que se ha repartido a los miembros de la
Corporación Informe del Director del ASPE donde se advierte del error material a
la hora de transcribir en el acta de la Comisión la propuesta relativa al Convenio
de Colaboración con el AMPA del IES Mutxamel para subvencionar el 1er. Premio
"Olimpíada d'Historia de la Literatura". No obstante, el contenido de ambas
propuestas es el mismo siendo la única diferencia que el beneficiario no es
directamente el AMPA sino el que reciba el premio en dicha olimpiada.

Sr. Cañadas Gallardo (PP): En primer lugar decir que en relación con el
Convenio con el AMPA del IES Mutxamel para subvencionar el 1er. Premio
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"Olimpíada d'Historia de la Literatura", se ha repartido hoy mismo y nos llama la
atención, pues en el Informe técnico se dice que había dos textos de convenios, y el
que se llevó a Comisión en despacho extraordinario no era el correcto. En
Comisión ya nos abstuvimos, ahora se reparte hoy con texto diferente demostrando
otra vez el desorden existente, por lo que nuestro voto no puede ser otro que
abstención.
En cuanto al resto de Convenios, nuestra postura como ya hemos dicho en
anteriores Comisiones será de abstención hasta que no se fijen unos criterios o
bases para el otorgamiento de subvenciones, y que tantas veces hemos demandado.
Recordar una vez las palabras de la Sra. Concejala justificando la concesión de
subvenciones: “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”.
En Comisión se trajo a colación al Ayuntamiento de San Vicente, pero éste sí
tiene aprobada unas bases para la concesión de subvenciones, dependiendo de su
modalidad: deportivas, culturales,...

Sr. Carrillo Valero (EU-EV): En relación a la primera intervención tampoco
tenía conocimiento del tema y lamento que hayan errores, pero no creo que sea una
razón imputable al político.
En cuanto al tema de los criterios para concesión de subvenciones, es un tema
ya hablado en Comisión y en Pleno, y que creo que es suficiente con lo ya dicho.
Entiendo que el Sr. Portavoz del PP quiera tener un criterio definido, pero son
criterios generales que al final acaban decidiendo de una forma discrecional los
políticos.

Sr. Sala Pastor (PSOE): Por parte del PSOE lamentar que se haya recibido
dicho informe técnico, y procuraremos que esto sea la excepción, como de hecho
lo es.
Por otro lado incidiendo en el tema de las subvenciones, decir que es un tema
complejo, heredado, era la forma de hacer las cosas aquí en el Ayuntamiento de
Mutxamel. Son Convenios hechos un poco “a la carta”, y creo que hay que resaltar
el esfuerzo que hace cada Concejal de reunirse con las asociaciones y de ver sus
necesidades, los programas que tienen, y a la vista de estas negociaciones es
cuando se decide lo que se subvenciona. Es el sistema que tenemos, seguramente
será mejorable y si el grupo PP tiene una alternativa a este tema se estudiará.

En réplica el Sr. Cañadas Gallardo (PP) contesta al Concejal de EU-EV
diciendo que sí que se trata de un tema del político, pues se llevó a despacho
extraordinario de Comisión Informativa, y el técnico puede equivocarse pero el
político debe supervisar el Convenio que se somete a aprobación, entiendo que algo
de responsabilidad tendrá el Concejal responsable del Área.

En cuanto a lo dicho por el Sr. Sala Pastor de que se trata de un tema
heredado, será heredado de la anterior legislatura que también gobernaba el PSOE.
Ya se dijo en Pleno que hasta el año 1999 habían unos criterios y unas bases, que
lógicamente estarán obsoletas, pero que sí existían. Por tanto la única herencia es
la que dejaron ustedes mismos.

Sr. Sala Pastor (PSOE): Sí es un tema heredado y si no recuerdo mal las
subvenciones se concedían en base a acuerdos que se tomaban entre las
asociaciones y los concejales.
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Se han hecho esfuerzos para poner en papel una
intencionalidad de medir la cantidad de dinero que se puede conceder a una
asociación y cuanto. Globalmente hay una intención política de asociacionismo.
Hay asociaciones con más actividades, otras con menos. Se ha intentado hacer un
esfuerzo para regularizar, pero en el fondo siempre hay un criterio político para
decidir.

3.2. Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Ateneu Cultural de Mutxamel, corresponent a l'any 2008. SPE-PG2007/414.
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 Ateneu Cultural
de Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès
comunitari relatives a la difusió del Valencià/Català en totes les vessants possibles,
la promoció del coneixement de la Història i Cultura del País Valencià, la
potenciació de la relació amb altres comunitats que comparteixen vincles de
història, cultura i llengua comunes amb el País Valencià, l’augment de l'ús del
Valencià a les entitats i organismes públics, la promoció d’actuacions culturals on
la llengua vehicular siga el Valencià (conferències, debats, concerts,...), la
promoció de premis literaris (novel.la, conte, assaig,...) en la llengua comuna a les
diverses nacionalitats de parla catalana. (antiga Corona d'Aragó) i finalment
aconseguir que el Valencià tinga el lloc adequat i solvent que li correspon tant en el
moment present como en el futur.
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
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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 4.200 €, a càrrec
de la partida 310.46304.48912.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Ateneu
Cultural 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 ATENEU CULTURAL DE MUTXAMEL
PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,
REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-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 Ateneu Cultural de Mutxamel (en avant Entitat)
amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 131, amb seu en Carrer
XXX, i en nom seu XXX actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
Difondre el Valencià/Català en totes les vessants possibles. Promoure el
coneixement de la Història i Cultura del País Valencià. Potenciar la relació amb
altres comunitats que comparteixen vincles de història, cultura i llengua comunes
amb el País Valencià. Augmentar l'ús del Valencià a les entitats i organismes
públics. Promoure actuacions culturals on la llengua vehicular siga el Valencià
(conferències, debats, concerts,...) Promoure premis literaris (novel.la, conte,
assaig,...) en la llengua comuna a les diverses nacionalitats de parla catalana.
(antiga Corona d'Aragó). Aconseguir que el Valencià tinga el lloc adequat i solvent
que li correspon tant en el moment present como en el futur.
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

CICLES DE CINEMA
GENER-DESEMBRE 2008
DIMARTS 20:00 HORES
ACPV
350 €
231,50 €
66,14 %
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Activitat 2
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

PROJECCIÓ I PRESENTACIÓ DE PEL·LÍCULA INFANTIL
21/02/2008
17:30 HORES
CASA DE LA CULTURA
300 €
198,43 €
66,14 %

Activitat 3
Data
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

PUBLICACIÓ DE PROGRAMES D’ACTES (5)
BIMENSUAL
MUTXAMEL
950 €
628,35 €
66,14 %

Activitat 4
Data
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

CORRELLENGUA 2008
19, 20 i 21 o 26, 27 i 28 DE SETEMBRE 2008
PARC MUNICIPAL
3.350 €
2.215,75 €
66,14 %

Activitat 5
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

XARRADES (5)

Activitat 6
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

TAULES REDONES (3)

Activitat 7
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

PRESENTACIONS (5)

Activitat 8
Data
Horari

ACPV O CASA DE LA CULTURA
400 €
264,57 €
66,14 %

CASA DE LA CULTURA
50 €
33,07 €
66,14 %

CASA DE LA CULTURA
400 €
264,57 €
66,14 %

SOPAR DE GERMANOR

Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

550 €
363,78 €
66,14 %

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 310,46304,48912 del vigent pressupost municipal, per la
quantitat de 4.200 € 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:
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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
presentar-se, 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
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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 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’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-loshi publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s'adopta per 8 vots a favor (PSOE i EU-EV) i 8 abstencions (PP),
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l'Àrea de Servicis a la Persona
en sessió celebrada amb data 19.05.08.
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3.3. Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Associació de Veïns Urbanització La Huerta, corresponent a l'any 2008.
SPE-PG-2007/404.
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 Veïns
Urbanització La Huerta, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès
comunitari relatives a la millora de la qualitat de vida dels veïns de la urbanització
en matèria de sanitat, vivenda, ensenyança, cultura, urbanisme, esports, seguretat
ciutadana, medi ambient i consum.
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 1.198,02 €, a
càrrec de la partida 311.46304.48983.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’Associació de Veïns
Urbanització La Huerta, 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
MUTXAMEL I L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS URBANITZACIÓ
HUERTA PER A L’ANY 2008.

DE
LA

Mutxamel,

REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-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 Veïns Urbanització La Huerta (en avant Entitat)
amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 13, amb seu en XXX 03110
Mutxamel, i en nom seu XXX actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
Millorar la qualitat de vida dels veïns de la urbanització en matèria de sanitat,
vivenda, ensenyança, cultura, urbanisme, esports, seguretat ciutadana, medi
ambient i consum.
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
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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

JORNADA CONVIVÈNCIA
31/05/2008
12:00 A 24:00
ZONES COMUNS C.S. LA HUERTA
1.180 €
167,69 €

Activitat 2
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció
municipal
Percentatge

FESTES POPULARS
24 A 27 JULIOL 2008
DES DE LES 20:00
ZONES COMUNS C.S. LA HUERTA
4.900
696,36 €

Activitat 3
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció
municipal
Percentatge

X TORNEO FUTBOL SALA
18 A 25 JULIOL 2008
DES DE LES 19:00
RECINTE ESPORTIU
1.200 €
170,54 €

Activitat 4
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció
municipal
Percentatge

CONVIVÈNCIA NADAL
7/12/2008
10:00 A 22:00
ZONES COMUNS C.S. LA HUERTA
1.150 €
163,43 €

14,21 %

14,21 %

14,21 %

14,21 %

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 311,46304,48983 del vigent pressupost municipal, per la
quantitat de 1.198,02 € la concessió de la 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:
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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
presentar-se, 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.- 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.
2.4.- 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.

2.5.- 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 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.
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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-loshi publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s'adopta per 8 vots a favor (PSOE i EU-EV) i 8 abstencions (PP),
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l'Àrea de Servicis a la Persona
en sessió celebrada amb data 19.05.08.

3.4. Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Associació de Veïns Valle del Sol Sector XXX. SPE-PG-2007/402.
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 Veïns Valle
del Sol Sector XXX, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès

comunitari relatives a l’organització d’events esportius i la millora de la vida dels
veïns de la urbanització.
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 898 €, a càrrec de
la partida 311.46304.48984.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Associació de Veïns
Valle del Sol Sector XXX, 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 VEÏNS VALLE DEL SOL SECTOR
XXX PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,
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REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-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 Veïns Valle del Sol Sector XXX (en avant
Entitat) amb CIF XXX número de registre d'interés municipal 30, amb seu en C/
XXX, 03110 Mutxamel, i en nom seu XXX actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
Organitzar events esportius i millorar la vida dels veïns de la urbanització.
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
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció
municipal
Percentatge

4º TROFEO DE PETANCA
15/08/2008
URBANIZACIÓN VALLE DEL SOL SECTOR XXX
650 €
185,30 €
28,51 %

Activitat 2
Data
Pressupost inicial
Subvenció
municipal
Percentatge

VIATGE CULTURAL
22/08/2008
2.500 €
712,70 €
28,51 %

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 311,46304,48984 del vigent pressupost municipal, per la
quantitat de 898 € la concessió de la 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:
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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
presentar-se, 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.- 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.
2.4.- 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.
2.5.- 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
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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

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-loshi publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s'adopta per 8 vots a favor (PSOE i EU-EV) i 8 abstencions (PP),
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l'Àrea de Servicis a la Persona
en sessió celebrada amb data 19.05.08.

3.5. Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Associacio de Veïns Tossal Redó-Baiona Alta, corresponent a l'any 2008.
SPE-PG-2007/401.
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 Veïns Tossal
Redó-Baiona Alta, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès
comunitari relatives a la millora de la qualitat de vida de tots els veïns de la Partida
de Tossal Redó i Baiona Alta. .
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.
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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 880 €, a càrrec de
la partida 311.46304.48913.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Associació de Veïns
Tossal Redó i Baiona Alta, 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 VEÏNS TOSSAL REDÓ I BAIONA
ALTA PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,

REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-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 Veïns Tossal Redó i Baiona Alta (en avant
Entitat) amb XXX i número de registre d'interés municipal 37, amb seu en Partida
XXX- A, 03110 Mutxamel, i en nom seu XXX actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
Treballar en la millora de la qualitat de vida de tots els veïns de la Partida de Tossal
Redó i Baiona Alta.
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
Subvenció municipal
Percentatge

FESTES D’AGOST
AGOST 2008
URBANIZACIÓN TOSSAL REDÓ-BAIONA ALTA
3.495 €
880 €
25,17 %

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 311,46304,48913 del vigent pressupost municipal, per la
quantitat de 880 € la concessió de la 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
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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
presentar-se, 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.- 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.
2.4.- 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.
2.5.- 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:
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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 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-loshi publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s'adopta per 8 vots a favor (PSOE i EU-EV) i 8 abstencions (PP),
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l'Àrea de Servicis a la Persona
en sessió celebrada amb data 19.05.08.

3.6. Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Associació de Veïns de la Urbanització Molí Nou de Mutxamel per a l'any
2008. SPE-PG-2007/405.
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 Veïns de la
Urbanització Molí Nou de Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza
activitats d’interès comunitari relatives a la millora de l'estat de la urbanització, la
realització d’activitats socioculturals, com ara festes i tallers, activitats
mediambientals i promoció d'energia solar, i activitats ludicoesportives,
competicions i concursos.
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
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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 1.075 €, a càrrec
de la partida 311.46304.48939.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’Associació de Veïns
de la Urbanització Molí Nou 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 VEÏNS DE LA URBANITZACIÓ
MOLÍ NOU DE MUTXAMEL PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,
REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-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 Veïns de la Urbanització Molí Nou de Mutxamel
(en avant Entitat) amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 129, amb
seu en C/ XXX, 03110 Mutxamel, i en nom seu XXX actuant en qualitat de
president.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
La millora de l'estat de la urbanització, la realització d’activitats socioculturals,
com ara festes i tallers, activitats mediambientals i promoció d'energia solar, i
activitats ludicoesportives, competicions i concursos.
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

FESTES D’ESTIU: TALLER DE CUINA
17/08/2008
11:00 A 14:00
URB. MOLÍ NOU
740 €
275 €
37,16 %

Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

FESTES D’ESTIU: CARRERES DE BICICLETES, DE SACS I
GUERRA DE GLOBOS
17/08/2008
12:00 A 13:30
URB. MOLÍ NOU
120 €
100 €
80,33 %

Activitat 3
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

FESTES D’ESTIU: JOCS DE TAULA PER A XIQUETS I ADULTS
17/08/2008
13:30 A 15:00
URB. MOLÍ NOU
100 €
100 €
100 %

Activitat 2
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Activitat 4
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

FESTES D’ESTIU: TALLER DE CREACIÓ PICTÒRICA PER A
XIQUETS
17/08/2008
11:00 A 12:00
URB. MOLÍ NOU
130 €
100 €
76,92 %

Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

FESTES D’ESTIU: CONCURSOS DE PETANCA, ESCACS, DOMINÓ,
ETC
17/08/2008
18:00 A 20:00
URB. MOLÍ NOU
100 €
100 €
100 %

Activitat 6
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

FESTES D’ESTIU: RIFA I CONCLUSIÓ FESTA
17/08/2008
20:00 A 24:00
URB. MOLÍ NOU
400 €
400 €
100 %

Activitat 5

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 311,46304,48939 del vigent pressupost municipal, per la
quantitat de 1.075 € la concessió de la 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
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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
presentar-se, 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.- 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.
2.4.- 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.
2.5.- 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 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-loshi publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s'adopta per 8 vots a favor (PSOE i EU-EV) i 8 abstencions (PP),
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l'Àrea de Servicis a la Persona
en sessió celebrada amb data 19.05.08.

3.7. Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Comissió de Festes de Moros i Cristians per a l'any 2008. SPE-PG2008/98.
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 Comissió de
Festes de Moros i Cristians, entitat sense afany de lucre que realitza activitats
d’interès comunitari relatives a l’organització i desenvolupament de les festes
locals tradicionals.
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 126.000 €, a
càrrec de la partida 350.46304.48902.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la Comissió de
Moros i Cristians, 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 COMISSIÓ DE FESTES DE MOROS I CRISTIANS
PER A L’ANY 2008”.
Mutxamel, a
REUNITS
D'UNA PART: L’Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament), amb CIF P0309000-H, amb seu en Av. de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i
representació la Sra. Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'Alcaldessa
Presidenta, amb competència per a la realització 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 Comissió de Festes de Moros i Cristians (en avant l’entitat),
CIF XXX i número de registre d'interés municipal 14, amb seu en c/ XXX, 03110
Mutxamel, i en nom seu XXX, actuant en qualitat de President segons consta en el
Registre Municipal d’Entitats.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar la
participació activa dels veïns en les festes i tradicions locals i per això col·labora
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amb la Comissió de Festes de Moros i Cristians de Mutxamel en l’organització i
desenvolupament de les festes locals tradicionals.
La Comissió de Festes de Moros i Cristians de Mutxamel, entitat sense afany de
lucre, constituïda per tots els membres de cada una de les Comparses Festeres,
estableix la reglamentació i realitza l’organització de les Festes tradicionals de
Mutxamel, que tenen com a màxim exponent l’arrelada tradició de les Festes de
Moros i Cristians en honor a la patrona de la localitat, la Mare de Déu de Loreto.
El present Conveni s’inclou en el marc legal 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.
El procediment per a l’atorgament de la subvenció a que es contrau aquest conveni
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 el present conveni
regulador, el qual haurà de contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28
de l’esmentat text legal.
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal per a subscriure este conveni de
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest conveni subvencional té com a finalitat la mútua col·laboració en
l’organització, preparació i desenvolupament de les activitats de festes tradicionals
de Mutxamel que s’inclouen a continuació:

ACTIVITAT

DATA

MIG ANY

09/02/08 al 08/03/08

PRESENTACIÓ DE CÀRRECS FESTERS

26/07/08

CONCERT DE MUSICA FESTERA

01/08/08

PRESENTACIÓ DEL CARTELL ANUNCIADOR

06/08/08

DIA DEL SALVADOR O DIA DEL SENYAL

06/08/08

PRESENTACIÓ LLIBRET DE FESTES

08/08/2008

FESTES DE MOROS I CRISTIANS

07/09/08 al 12/09/08

GUARDINEMT DE CARRERS I AV. CARLOS SOLER AMB MOTIU

Mes setembre

DE LES FESTES DE MOROS I CRISTIANS
MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT DEL CASTELL

Mes setembre

DE FESTES
ADQUISICIÓ DE MATERIAL PEL MUSEU DEL CASAL FESTER.

Tot l’any

FORUM D’AMBAIXADORS

6/04/2008

BOATO CAPITENIES MORA I CRISTIANA

10/09/2008

DRETS AUTOR BANDES DE MUSICA

10 AL 12/09/2008

MASCLETÀ NOCTURNA

10/09/2008

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
1.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT
1.1.- Correspon a l’entitat l’organització, preparació i desenvolupament dels actes i
esdeveniments relacionats amb les activitats relacionades en la clàusula anterior. A
este efecte, ha d’assumir a costa seu els gastos que de tot això es derivin, i en
particular els següents:
a)Contractació del servei d’ambulàncies.
b)Contractació de serveis higiènics (només en festes de setembre).
c)Presentació del cartell de festes.
d)Il·luminació de carrers.
e)Lloguer i instal·lació de cadires i tribunes per a les desfilades.
f)Llançament de focs d’artifici.
g)Boato de les capitanies Mora i Cristiana, al qual es destinarà la
quantitat de 12.000 €, repartida per meitats entre les dues capitanies,
de forma equitativa.
h)Drets autor derivats de la música interpretada durant la desfilada per
totes les comparses.
i)Mascletà nocturna.

1.2.- Així mateix correspon a l’entitat la realització d’altres activitats
relacionades amb l’organització de les Festes, com ara:
a) Confecció i custòdia dels fons fotogràfics, musicals i de cartells
relacionats amb les festes, que es posaran a disposició de l’ajuntament
per a la seva utilització i reproducció, esmentant-se la procedència en el
cas de publicació del material.
b) Confecció i manteniment d’un portal web de la Festa de Moros i
Cristians de Mutxamel, anomenada www.festesmutxamel.org
1.3.- L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització
lingüística que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots
els documents i suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes.
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1.4.- L’entitat realitzarà les seues activitats festeres, distingint les pròpies de
les Festes Majors de Mutxamel que són objecte d'este conveni, d'aquelles que
l'Entitat realitza a favor dels seus veïns o socis, que es troben fora de l’àmbit
d’aplicació del present conveni.
1.5.- L’Entitat es compromet a través d’aquest conveni a cedir gratuïtament a
l’ajuntament, com a coorganitzador de les Festes tradicionals de Mutxamel,
qualsevol material gràfic que tingui en el seu fons documental de les festes, així
com a facilicitar-li la realització d’eventuals gravacions de vídeos, reportatges
fotogràfics, confecció de materials de marxandatge, tanques i espais publicitaris
autoritzats i altres, dirigides a la promoció i divulgació de les Festes tradicionals.

2.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT
2.1.- L'Ajuntament concedix a l’entitat en concepte de subvenció nominativa,
prevista en la partida 350,46304,48902 del pressupost municipal vigent, la quantitat
de 126.000 € la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al
règim jurídic determinat en el 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
conveni, establint al seu càrrec, quan procedeixi, les mesures preventives d’obligat
compliment que siguin adients per a evitar eventuals danys o perjudicis, i procedint
a la neteja necessària per a la seva celebració i posteriorment a la seva realització.
2.3.- L'Ajuntament contractarà una pòlissa de responsabilitat civil que cobrisca els
riscos derivats dels actes que se celebren amb motiu de les Festes, a excepció de la
responsabilitat civil derivada del llançament de focs d'artifici o del tiroteig que
seran coberts per l'empresa pirotècnica contractada i per l'entitat, respectivament.
Ambdues entitats acreditaran davant l’Ajuntament la concertació de les referides
assegurances.
2.4.- L’Ajuntament, com coorganitzador de les activitats festeres, assumirà
directament la contractació, realització i pagament de les partides que
s’especifiquen a continuació, relatives a les diferents activitats d’aquest conveni:
FESTA DE MIG ANY
Disseny i impressió dels follets informatius.
PRESENTACIÓ DE CÀRRECS FESTERS
Impressió d’invitacions.
Contratació de l’orquesta, generador, dj, focs d’articifi, llum i so.
CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA DE MOROS I CRISTIANS
Disseny, impressió i difusió del concurs.
Elaboració i publicació de les bases en els diaris oficials.
Picaeta als membres del Jurat.

Pagament del premi al cartell premiat.
Organització de les reunions dels membres del Jurat.
Organització de l’exposició dels cartells presentats al concurs.
FESTES DE MOROS I CRISTIANS
Disseny i impressió de material publicitari.
Campanyes informatives i difusió en mitjans de comunicació.
Organització, producció i difusió del concert del dia 9 de setembre.
Sopar del dia 10 de setembre.
Actes promocionals de les Festes de Moros i Cristians en FITUR, FIRA TCV,
EXPOFESTA I TURAL.COM, així com a través de l’oficina de turisme de
Mutxamel.
Serveis especials policials de prevenció i seguretat.
Col·locació de tanques, banderoles, senyalitzacions, muntatge luminotècnia castell,
neteja de la via pública, cuba d’aigua i serveis especials, en general, per part dels
empleats municipal de la unitat de serveis.
FORUM AMBAIXADORS
La gravació per a la seva emissió directe per internet a través del canal Travel
Television.
2.5.- L’ajuntament comunicarà i convidarà a assistir una representació de l’entitat
als actes de promoció de les Festes Majors en les quals hi hagi una participació
municipal, tant siguin de caràcter local, com provincial, nacional o internacional.
3.-OBLIGACIONS MUTUES RESPECTE LES ACCIONS PROMOCIONALS
DE LES FESTES.
3.1.- Ambdues parts es comprometen a què aparegin junts el logotip de
l'Ajuntament amb la menció de la Regidoria de Festes i el de l’Entitat en tot el
material divulgatiu que s’hi publiqui amb motiu de les Festes tradicionals.
3.2.- Es crea una comissió paritària formada per tres representants de les parts
signants per adoptar acords de qualsevol mena relacionats amb accions de gravació
i edició que continguin imatges de les Festes de Moros i Cristians (Vídeos, llibres,
pel·lícules, etc.),, la qual elaborarà un pla de comunicació de totes les activitats
incloses en aquest conveni.
TERCERA.- COMPATIBILITAT O INCOMPATIBILITAT AMB ALTRES
SUBVENCIONS.
La present subvenció és compatible 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 total de les
activitats, i sense perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites
subvencions o ajudes.
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En tot cas, l’entitat haurà de comunicar a l’Ajuntament qualsevol ajudes o ingrés
relacionat amb la celebració de les activitats objecte del present conveni, a través
dels formularis previstos a l’efecte.
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 60% de l'import de la subvenció
concedida que es fará efectiu entre l’1 i el 15 de juny de l’any en curs,
destinat als actes de Mig Any i gastos de preparació de les Festes
tradicionals.
b)Un segon pagament fraccionat del 40% restant entre l’1 i el 15 d’octubre
de 2008, 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
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs.
2.2.- S’admetran en tot cas els justificants dels gastos realitzats durant l’any 2008
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.- Respecte de la justificació presentada, 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,
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elevant la seva proposta de conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local
per a l’aprovació o denegació de la justificació.
2.6.- 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 Festes i el Director de l’Àrea de Serveis a la Persona i tres representants
designats per l’entitat. Igualment podrà assistir i participar a les reunions amb veu i
sense vot la tècnica municipal de turisme i festes.
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'ENTITAT

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-loshi publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s'adopta per 8 vots a favor (PSOE i EU-EV) i 8 abstencions (PP),
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l'Àrea de Servicis a la Persona
en sessió celebrada amb data 19.05.08.

3.8. Aprovació del Conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Mujeres Mutxameleras per a l'any 2008. SPE-PG-2007/403.
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 Mujeres
Mutxameleras, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès
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comunitari relatives al tractament de temes relacionats amb la salut, la cultura,
l'esport, l'oci i el temps lliure de les dones mutxameleras.
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 1.748,09 €, a
càrrec de la partida 311.46304.48980.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació
Mujeres Mutxameras , 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 MUJERES MUTXAMELERAS PER A
L’ANY 2008.
Mutxamel,

REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-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 Mujeres Mutxameleras (en avant Entitat) amb CIF
XXX i número de registre d'interés municipal 19, amb seu XXX 03110 Mutxamel,
i en nom seu XXX actuant en qualitat de presidenta.
EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
Tractar temes relacionats amb la salut, la cultura, l'esport, l'oci i el temps lliure de
les dones mutxameleras.
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

PINTURA
DEL 1/10/2007 AL 30/05/2008
DE 17:00 A 19:00 HORES (LUNES)
CASAL DE LA 3ª EDAT
1.425 €
413,45 €
29,01 %
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Activitat 2
Data
Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció
municipal
Percentatge

MANUALITATS
DEL 1/10/2007 AL 30/05/2008
DE 17:00 A 19:00 HORES (JUEVES)
CASAL DE LA 3ª EDAT
1.325 €
384,43 €

Activitat 3
Data
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció
municipal
Percentatge

VIATGES CULTURALS
NOVEMBRE Y FEBRER
TEATRE ALACANT
1.925 €
558,52 €

Activitat 4
Data
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció
municipal
Percentatge

CURSO DE BOLILLOS
DEL 1/10/2007 AL 30/06/2008
CASAL DE LA 3ª EDAT
1.350 €
391,69 €

29,01 %

29,01 %

29,01 %

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 311,46304,48980 del vigent pressupost municipal, per la
quantitat de 1.748,09 € la concessió de la 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.
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2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de
presentar-se, 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.- 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.
2.4.- 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.
2.5.- 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, 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
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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-loshi publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s'adopta per 8 vots a favor (PSOE i EU-EV) i 8 abstencions (PP),
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l'Àrea de Servicis a la Persona
en sessió celebrada amb data 19.05.08.

3.9. Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Club de Bonsai Alicante, corresponent a l'any 2008. SPE-PG-2007/415.
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 Bonsai
Alicante, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari
relatives a la potenciació de l'art del Bonsai a través de l'organització de reunions
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 1.000 €, a càrrec
de la partida 310.46304.48975.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Club
Bonsai 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 BONSAI ALICANTE PER A
L’ANY 2008.
Mutxamel,
REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-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 Bonsai Alicante (en avant Entitat) amb CIF
XXX i número de registre d'interés municipal 67, amb seu en C/ XXX Mutxamel, i
en nom seu XXX actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
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Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
Potenciar l'art del Bonsai a través de l'organització de reunions 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
Subvenció municipal
Percentatge

XIII MOSTRA DE BONSAI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
9, 10 i 11 MAIG 2008
10:00 A 14:00 I 17:00 A 21:00
CASA DE LA CULTURA I PARC MUNICIPAL
4.580 €
1.000 €
21,83 %

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 310,46304,48975 del vigent pressupost municipal, per la
quantitat de 1.000 € la concessió de la 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 en tot cas 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.
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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
presentar-se, 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.- 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.
2.4.- 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.
2.5.- 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 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’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
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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-loshi publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s'adopta per 8 vots a favor (PSOE i EU-EV) i 8 abstencions (PP),
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l'Àrea de Servicis a la Persona
en sessió celebrada amb data 19.05.08.

3.10. Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Colla de Dolçainers i Tabaleters el Nuvolet. SPE-PG-2008/29.
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 Colla de
Dolçainers i Tabaleters El Nuvolet, entitat sense afany de lucre que realitza
activitats d’interès comunitari relatives a la recuperació i difussió de música
tradicional 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 1.200 €, a càrrec
de la partida 310.46304.48941.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Colla de
Dolçainers i Tabaleters El Nuvolet, 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 COLLA DE DOLÇAINERS I
TABALETERS EL NUVOLET PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,
REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-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 Colla de Dolçainers i Tabaleters El Nuvolet (en
avant Entitat) amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 23, amb seu
en C/ XXX Mutxamel, i en nom seu XXX actuant en qualitat de president.
EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
La recuperació i difussió de música tradicional 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
Subvenció municipal
Percentatge

ESCOLA DE DOLÇAINA I TABALET
GENER-DESEMBRE 2008
DIMARTS, DIMECRES I DIJOUS (18:00 A 22:00)
CASA DE LA CULTURA
5.350 €
1.200 €
22,43 %

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 310,46304,48941 del vigent pressupost municipal, per la
quantitat de 1.200 € 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 compatible 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:
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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
presentar-se, 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.- 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.
2.4.- 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.

2.6.- 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 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’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.
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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-loshi publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s'adopta per 8 vots a favor (PSOE i EU-EV) i 8 abstencions (PP),
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l'Àrea de Servicis a la Persona
en sessió celebrada amb data 19.05.08.

3.11. Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat Parroquia Arciprestal El Salvador, per a l'any 2008. SPE-PG- 2008/94
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 Parròquia
Arciprestal El Salvador, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès
comunitari relatives al foment, organització i desenvolupament de les festivitats
catòliques del municipi.

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 2.672 €, a càrrec
de la partida 310.4630448710.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Parròquia
Arciprestal El Salvador, 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 PARRÒQUIA ARCIPRESTAL EL
SALVADOR PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,
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REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-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 Parròquia Arciprestal El Salvador (en avant Entitat)
amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 48, amb seu en XXX,
03110 Mutxamel, i en nom seu XXX actuant en qualitat de president.
EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
L’organització i el desenvolupament de les festivitats catòliques del municipi.
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

Activitat 2
Data

FESTIVITAT DE LA VERGE DE LORETO
09/09/2008
DE 20 A 22 H
RECORRIDO PROCESIONAL
2.925 €
1.586,92 €
54,25 %

FESTIVITAT DE EL SALVADOR
06/08/2008

Horari
Lloc
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

DE 20 A 22 H
RECORRIDO PROCESIONAL
2.000 €
1.085,08 €
54,25 %

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 310,46304,48710 del vigent pressupost municipal, per la
quantitat de 2.672 € la concessió de la 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:
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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
presentar-se, 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.- 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.
2.4.- 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.
2.5.- 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
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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 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’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-loshi publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s'adopta per 8 vots a favor (PSOE i EU-EV) i 8 abstencions (PP),
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l'Àrea de Servicis a la Persona
en sessió celebrada amb data 19.05.08.

3.12. Convenio de Colaboración con el AMPA del IES Mutxamel para
subvencionar el 1er. Premio "Olimpíada d'Historia de la Literatura".
Habiendo sido comunicado a la Concejalía de Educación la realización de la “IX
Olimpiada d’Historia de la Literatura” que organiza el AMPA del IES Mutxamel,
prevista para el día 26 de abril de 2008.
Visto informe de la Técnica Sociocultural en el que pone de manifiesto que uno de
los objetivos de la Concejalía de Educación es apoyar las acciones que parten de
los centros educativos y, en este sentido, la propuesta para la realización de la “IX
Olimpíada d’Historia de la Literatura”, colaborando en la preparación del evento,
dando infraestructura en la Casa de Cultura, haciéndoles entrega de material
promocional de la localidad y del Ayuntamiento y asumiendo el gasto de la
adquisición del primer premio, dotado con una cantidad de 450,00 euros.
Considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley
General de Subvenciones se podrán otorgar, por concesión directa, ayudas con
carácter excepcional, previa justificación razonada por motivos de interés público,
social, económico o humanitario.
Considerando así mismo que, conforme dispone el artículo 15.3 de la Ordenanza
General Municipal de Subvenciones, que tiene carácter de bases reguladoras de las
subvenciones, las acciones instructoras del expediente de concesión directa de
ayudas consisten en la elaboración del documento contable previo y la redacción
del convenio regulador de la ayuda municipal, con carácter general.
Considerando que, conforme la normativa municipal de aplicación, es competencia
del Pleno del Ayuntamiento, la aprobación de los convenios de colaboración para
la concesión de subvenciones mediante concesión directa.
En base a lo anteriormente expuesto,
SE ACUERDA
PRIMERA: Aprobar la autorización y disposición del gasto de 450,00 euros, con
cargo a la partida presupuestaria 330.46304.48804.
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SEGUNDO: Aprobar el texto del Convenio a suscribir con la asociación AMPA
IES Mutxamel, para la concesión de una subvención nominativa para el año 2008,
de acuerdo con el siguiente tenor literal:

“CONVENIO DE COLABORACIÓN EXTRAORDINARIO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL Y LA ASOCIACIÓN AMPA IES
MUTXAMEL, PARA EL AÑO 2008.”
Mutxamel,

REUNIDOS

DE UNA PARTE: Ayuntamiento de Mutxamel (en adelante Ayuntamiento) con
CIF P-0309000-H, con sede en la Avda. Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, y en su
nombre y representación Dª Asunción Llorens Ayela, actuando en calidad de
Alcaldesa-Presidenta, con competencia para la celebración de este acto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Y DE OTRA, La Asociación AMPA IES MUTXAMEL (en adelante entidad) con
CIF XXX y número de registro de interés municipal 66, con sede en la calle XXX
03110 Mutxamel, y en su nombre y representación XXX,
EXPONEN
Ambas partes se reconocen capacidad legal para suscribir este convenio de
colaboración y prestan conformidad al mismo, de acuerdo con la siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DE CONVENIO
Este convenio subvencional tiene como finalidad extraordinaria la colaboración en
la preparación de las “IX Olimpíadas d’Historia de la Literatura” así como la
entrega del primer premio valorado en 450,00 euros.
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES
1.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

1.1.- La entidad beneficiaria tendrá la consideración de entidad colaboradora del
Ayuntamiento de Mutxamel, conforme establece el artículo 12 de la Ley General
de Subvenciones.
2.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO
2.1.- El Ayuntamiento concede a la entidad una subvención nominativa, prevista a
este efecto en la partida 330.46304.48804 del vigente presupuesto municipal, por la
cantidad de 450 euros por lo que la concesión de la misma, justificación y pago
estarán sujetas al régimen jurídico determinado en el presente convenio.
2.2.- El Ayuntamiento cederá gratuitamente a la entidad el uso de los espacios
públicos (calles, plazas, colegios, instalaciones, etc.) que sean necesarios para el
cumplimiento del presente convenio, con sujeción a las determinaciones que
establece la legislación sectorial aplicable.
2.3.- El Ayuntamiento asumirá la limpieza y seguridad de los espacios públicos con
motivo de la realización de las actividades previstas en este convenio.
TERCERA.- INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES
Esta subvención es incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
CUARTA.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONCESIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
PAGO DE LA SUBVENCIÓN
1.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN
El Ayuntamiento transferirá al AMPA del IES Mutxamel, como entidad
colaboradora, la cantidad correspondiente al primer premio de la “IX Olimpíada
d’Historia de la Literatura” cuyo importe asciende a 450 euros, previa la
presentación por parte de la entidad colaboradora de los documentos que acrediten:
a) Que se encuentre la corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
y frente a la seguridad social o, en su caso, declaración responsable cuando la
entidad no esté obligada a presentar las declaraciones.
b) Declaración responsable del cumplimiento de la administración de la
contabilidad de la entidad, conforme a las prescripciones recogidas en el R.D.
776/1998, de 30 de abril, por el cual se aprueban las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin ánimo de lucro y las normas de
información presupuestaria de estas entidades.
2.- TÉRMINO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN
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La justificación se realizará mediante la presentación ante el Ayuntamiento de la
cuenta justificativa del gasto realizado, en la forma prevista en la Ley General de
Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo.
El Ayuntamiento comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.
El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los
términos establecidos en este convenio o la justificación insuficiente de la misma
comportará el reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.
QUINTA.- VIGENCIA Y DURACIÓN DEL CONVENIO
El presente convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y extenderá sus
efectos hasta la total justificación de los cantidades libradas por el Ayuntamiento.
SEXTA.- VI DENUNCIA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO
Las partes podrán denunciar o modificar el presente documento en cualquier
momento, de mutuo acuerdo.
SÉPTIMA.- RESCISIÓN DEL CONVENIO
Serán causa de resolución del presente convenio de colaboración:
a) El incumplimiento de alguna de las estipulaciones por cualquiera de las
partes.
b) La desaparición del objeto del mismo.
c) La resolución por denuncia de alguna de las partes mediante previo
aviso, por escrito, razonando las causas, y con una anticipación de tres meses a la
fecha de vencimiento.
OCTAVA.- INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
Corresponde interpretar el presente convenio y resolver las dudas que puedan
surgir de su contenido en la interpretación a la Comisión de Seguimiento de
carácter paritario, constituida a este efecto, y que estará compuesta por la Sra.
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mutxamel, que la presidirá, o persona
en que delegue, el Concejal Delegado de Participación Ciudadana, la Concejala
Delegada de Educación y el Director del ASPE.
La entidad estará igualmente representada por tres miembros designados por parte
de su junta directiva, que podrán asistir a las reuniones acompañados de asesores
con voz pero sin voto.

NOVENA.- JURISDICCIÓN
La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y
ejecución del presente Convenio, habrán de ser resueltas de mutuo acuerdo entre
las partes.
Si no pudiera conseguirse el mencionado acuerdo, se estará a lo dispuesto en la
jurisdicción contenciosa-administrativa las posibles cuestiones litigiosas surgidas
sobre su contenido y aplicación, debiendo ser resueltas, tal como dispone el
artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con renuncia
expresa a cualquier otro fuero.
DÉCIMA.- OTRAS FORMALIDADES
Este documento podrá ser elevado a escritura pública a petición de cualquiera de
las partes a su costa, o cuando así lo exija la legislación vigente.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio de Colaboración en
triple ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicadas.

POR EL AYUNTAMIENTO

POR LA ASOCIACIÓN”

TERCERO.- Dispensar la constitución de aval o garantía respecto de los pagos
referidos, teniendo en cuenta la condición del beneficiario como entidad sin ánimo
de lucro, y considerando que sus actividades se calificación de interés social
relevante, y a fin de evitar gastos que supongan una dificultad económica para la
misma.
CUARTO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del mencionado convenio, tan
ampliamente como sea necesario.
QUINTA.- Notificar el siguiente acuerdo a los representantes de la entidad
beneficiaria, al registro municipal de convenios para su inscripción, y darles
publicidad en la forma prevista en las disposiciones vigentes.

Acuerdo que se adopta por 8 votos a favor (PSOE y EU-EV) y 8
abstenciones (PP), visto dictamen de la Comisión del Área de Servicios a la
Persona en sesión celebrada con fecha 19.05.08.
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3.13. Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat A.M.P.A. del I.E.S. Nº 2 per a l'any 2008. SPE-PG-2008/11.
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 A.M.P.A. del
I.E.S., entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari
relatives a programes educatius .
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 330.46304.48804.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació A.M.P.A.
del I.E.S. Nº 2 , 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 A.M.P.A. DEL I.E.S. Nº 2 PER A L’ANY
2008.
Mutxamel,
REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-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 A.M.P.A. del I.E.S. Nº 2 (en avant Entitat) amb
CIF XXX i número de registre d'interés municipal 107, amb seu en XXX 03110
Mutxamel, i en nom seu XXX actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
Assistència a pares i mares o tutors, pel que fa a l'educació de fills. Col·laborar en
les activitats educatives del centre. Vetlar per respecte dels drets dels alumnes.
Promoure i organitzar activitats extraescolars complementàrias, culturals,
esportives i recreatives. Participació en òrgans del centre. Requerir als poders
públics el compliment de les lleis, reglaments i plans d'actuació relatius a
l'educació. Promoure la plena realització del principi de gratuïtat de l'ensenyança
en l'àmbit del centre, així com l'efectiva igualtat de dret dels alumnes.
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

89

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

TALLERS D’ORIENTACIÓ PROFESIONAL
1.200 €
188,57 €
15,71 %

Activitat 2
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

SETMANA MULTICULTURAL
3.600 €
565,71 €
15,71 %

Activitat 3
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

JORNADES DE CONVIVÈNCIA
2.200 €
345,71 €
15,71 %

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 330,46304,48804 del vigent pressupost municipal, per la
quantitat de 1.100 € la concessió de la 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 compatible 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.
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2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de
presentar-se, 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.- 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.
2.4.- 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.
2.5.- 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, la Regidora Delegada d’Educació 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-loshi publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s'adopta per 8 vots a favor (PSOE i EU-EV) i 8 abstencions (PP),
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l'Àrea de Servicis a la Persona
en sessió celebrada amb data 19.05.08.

3.14. Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat A.M.P.A. Amics del C.P. Manuel Antón, corresponent a l'any 2008. SPEPG-2008/32.
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 A.M.P.A. Amics
del C.P. Manuel Antón, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès
comunitari relatives a programes educatius .
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 2.176 €, a càrrec
de la partida 330.46304.48804.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació A.M.P.A.
Amics del C.P. Manuel Antón, 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 A.M.P.A. AMICS DEL C.P. MANUEL
ANTÓN PER A L’ANY 2008.
Mutxamel,
REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-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 A.M.P.A. Amics del C.P. Manuel Antón (en avant
Entitat) amb CIF XXXi número de registre d'interés municipal 66, amb seu en C/
XXX 03110 Mutxamel, i en nom seu XXX, actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
Cooperar amb el col·legi, a través dels seus membres, per a completar la formació
humana, social, espiritual, física i intel·lectual dels alumnes.
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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
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

FESTA DE BENVINGUDA
650 €
130 €
20 %

Activitat 2
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

CAFÉ-ESCOLA
450 €
90 €
20 %

Activitat 3
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

JORNADA DE CONVIVÈNCIA
1.130 €
226 €
20 %

Activitat 4
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

CARNESTOLTES
550 €
110 €
20 %

Activitat 5
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

DIA DE LA PAU
150 €
30 €
20 %

Activitat 6
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

DIA DE LA MÚSICA
400 €
80 €
20 %

Activitat 7
Pressupost inicial

FESTA 9 D’OCTUBRE
250 €

Subvenció municipal
Percentatge

50 €
20 %

Activitat 8
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

ACTIVITAT MUSICAL INFANTIL
2.400 €
480 €
20 %

Activitat 9
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

EXCURSIONS EDUCATIVES
1.800 €
360 €
20 %

Activitat 10
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

FESTA FI DE CURS
3.100 €
620 €
20 %

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 330,46304,48804 del vigent pressupost municipal, per la
quantitat de 2.176 € la concessió de la 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 compatible 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,
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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
presentar-se, 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.- 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.
2.4.- 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.
2.5.- 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.
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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’Educació 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-loshi publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s'adopta per 8 vots a favor (PSOE i EU-EV) i 8 abstencions (PP),
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l'Àrea de Servicis a la Persona
en sessió celebrada amb data 19.05.08.

3.15. Aprovació del conveni de col·laboració a suscriure entre l'Ajuntament i
l'entitat A.M.P.A. del C.P. Arbre Blanc, corresponent a l'any 2008. SPE-PG2008/9.
Atès que l'ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar
participació activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

la

Atès que per a això l'ajuntament col·labora amb l’associació A.M.P.A. del
C.P. Arbre Blanc, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès
comunitari relatives a programes educatius.
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.

101

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 1.784 €, a càrrec
de la partida 330.46304.48804.
Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació A.M.P.A.
del C.P. Arbre Blanc, 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 A.M.P.A. DEL C.P. ARBRE BLANC PER
A L’ANY 2008.
Mutxamel,
REUNITS
D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P0309000-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 A.M.P.A. del C.P. Arbre Blanc (en avant Entitat)
amb CIF XXX i número de registre d'interés municipal 7, amb seu XXX 03110
Mutxamel, i en nom seu XXX actuant en qualitat de president.
EXPOSEN
Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els
següents objectius:
Col.laborar amb el professorat en la formació integral dels/de les xiquets/xiquetes
escolaritzats/escolaritzades.

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

XOCOLATA
1.090 €
218 €
20 %

Activitat 2
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

CONCURS DE POSTALS DE NADAL
350 €
70 €
20 %

Activitat 3
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

CARNESTOLTES
450 €
90 €
20 %

Activitat 4
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge
Activitat 5
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

ENGINY
350 €
70 €
20 %
TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ
200 €
40 €
20 %

Activitat 6
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

FESTA AMPA
2.280 €
456 €
20 %

Activitat 7
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

FESTA FI DE CURS
1.900 €
380 €
20 %
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Activitat 8
Pressupost inicial
Subvenció municipal
Percentatge

GASTOS VARIOS
2.300 €
460 €
20 %

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 330,46304,48804 del vigent pressupost municipal, per la
quantitat de 1.784 € la concessió de la 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 compatible 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
presentar-se, 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.
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2.3.- 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.
2.4.- 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.
2.5.- 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, la Regidora Delegada d’Educació 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-loshi publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.
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Acord que s'adopta per 8 vots a favor (PSOE i EU-EV) i 8 abstencions (PP),
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l'Àrea de Servicis a la Persona
en sessió celebrada amb data 19.05.08.

4. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)
4.1. Designación de la Secretaria de las Comisiones Municipales Permanentes
y sustitución del Secretario General.
De conformidad con lo establecido en el art. 13.2 del RD 1174/87, de 18 de
septiembre es competencia de esta Secretaría proponer al Pleno y en su caso a la
Junta de Gobierno y Alcaldía la delegación de las funciones de fe pública y
asesoramiento legal preceptivo respecto de Juntas, órganos o Entidades
dependientes de la Corporación distintas del Alcalde, Pleno o Junta de Gobierno
decisoria, en funcionarios propios de la Corporación carentes de la habilitación de
carácter nacional, quiénes actuarán como delegados de aquél.
Asimismo es conveniente, con el fin de establecer la garantía de continuidad
del ejercicio de las funciones del Secretario General, el régimen de sustituciones
cuando por ausencia, enfermedad o vacante no se ocupe la plaza de Secretario por
funcionario de Habilitación Nacional.
Por lo que de conformidad con ello, se acuerda:
PRIMERO: La Secretaría de los órganos colegiados decisorios corresponde,
en todo caso, al Secretario General de la Corporación.
SEGUNDO: La sustitución por ausencia, vacante o enfermedad del
Secretario General se ejercerá por los Técnicos de Administración General, y
seguidamente por los Técnicos Medios de Administración General, según el orden
de prelación que determine el propio Secretario General.
TERCERO: Establecer la delegación permanente de la Secretaría de las
Comisiones Permanentes Municipales, a favor de los siguientes funcionarios de
este Ayuntamiento:
- Comisión del Área de Alcaldía, Área de Servicios a la Persona y Área
Financiera y Presupuestaria en D. Virgilio Muelas Escamilla.
- Comisión del Área de Servicios Generales y del Área de Territorio,
Ambiental y de la Ciudad en D. Salvador Sánchez Pérez.
La delegación comprende las potestades y funciones de fe pública y
asesoramiento legal respecto de las materias propias de cada Comisión.
El ejercicio de esas funciones contará con el apoyo administrativo de las
Unidades Administrativas integradas en cada una de las Comisiones. Para la
confección del orden del día y elaboración de las actas contará con el apoyo de
Técnico Medio adscrita a la Secretaría Municipal, Dª. Mª Teresa Gambín Pallarés.

CUARTO: Dejar sin efecto los acuerdos plenarios de fecha 31.05.05 y
27.04.04 reguladores de esta materia anteriormente.
QUINTO: El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su adopción.
SEXTO: Dar traslado de este acuerdo a las personas interesadas.

Acuerdo que se adopta con 8 votos a favor (PSOE y EU-EV), y 8
abstenciones (PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de
Servicios Generales en sesión celebrada con fecha 20.05.08.

El Sr. Cañadas Gallardo (PP) manifiesta que, como viene siendo habitual en
temas de organización municipal, la postura de su grupo es de abstención.

5. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR)
5.1. Reconocimiento extrajudicial de créditos 2008/05
Vistas las facturas recibidas en la Intervención Municipal 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 procede
adoptar los siguientes acuerdos por el Pleno de la Corporación:
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
1

NºREG
1035

NºDOC
002/2007

2

1114

1699

TERCERO-CONCEPTO
XXX
FRA. 02/07 DE 12/12/07 POLIZAS Nº 11490455886691-6164 CORRESPONDIENTE MATRICULAS
E7023BDB-7492DLN-M151AE541671 RESPECTI
AUTOCARES PEDRO VALDES E HIJOS SA

IMPORTE
869,65

321,00
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3

1260

000452

FRA. 1699 DE 31/12/2007 SERVICIO DE
AUTOBUS DEL C.P. EL SALVADOR Y C.P.
MANUEL ANTON A LA CASA DE CULTURA
XXX
FRA. Nº 000452 15/04/08 REPORTAJE CARTERO
REAL-CABALGATA 2007 Y GRABACIÓN CD
PÁGINA WEB AÑO 2007-2008 REGIDORIA
FESTES

666,00

Total de Facturas.......... 1856,65

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EUEV y PP, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área Financiera y
Presupuestaria, en sesión celebrada con fecha 20.05.08.

5.2 Expediente 2008/010 de modificación de créditos al presupuesto de 2008
por transferencia.
El objeto del presente expediente modificativo de créditos es la transferencia
entre partidas con distinto grupo de función, de conformidad con los informes del
responsable del Centro Gestor de Gabinete Psicopedagógico.
Se acuerda:
UNICO: Aprobar el expediente 2008/010 de modificación de créditos al
Presupuesto de 2.008 por transferencia. a continuación detallado, previo informe de
la Intervención Municipal que obra en su expediente:
TRANSFERENCIAS POSITIVAS
Partida
300.31306.48904

Descripción
AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE
EMERGENCIA

Importe
6902,16

TOTAL ...................... 6902,16

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS
Partida
333.42300.48008

Descripción
AYUDAS COMEDOR ESCOLAR

Importe
6902,16

TOTAL........................6902,16

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EUEV y PP, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área Financiera y
Presupuestaria, en sesión celebrada con fecha 20.05.08.

Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Solamente señalar que con ello se evitará el
reparo que existe con este tipo de ayudas.

5.3. Modificación de las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las Tasas por:
"enseñanzas especiales en el conservatorio elemental de música Rafael Rodríguez
Albert" y "expedición de documentos administrativos".
En fecha 16-5-08, se dicta providencia de esta concejalía para la iniciación
del correspondiente expediente de modificación de ordenanza fiscal, en relación
con la tasa del conservatorio de música.
Resultando que, en cumplimiento de la susodicha Providencia, con las
mismas fechas, se emite: Estudio Técnico-Económico sobre dicha Tasa por el
Director del Area Financiera y Presupuestaria e informe del Negociado de Rentas y
Exacciones.
Por todo ello, en base a lo anteriormente expuesto y vistos los estudios e
informes citados, se acuerda:
Primero: Aprobar provisionalmente la modificación de las siguientes
Ordenanzas Fiscales :

A) Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por enseñanzas especiales en el
conservatorio elemental de música Rafael Rodríguez Albert, la cual tendrá la
siguiente nueva redacción:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS
ESPECIALES EN EL CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MUSICA
RAFAEL RODRIGUEZ ALBERT.
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
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El Ayuntamiento de Mutxamel, al amparo de lo previsto en el artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004; establece la “Tasa por enseñanzas especiales en el conservatorio elemental
de música Rafael Rodríguez Albert”, que se regirá por la presente Ordenanza
Fiscal.
Artículo 2.- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la presente Tasa la prestación del servicio
de enseñanza musical en el conservatorio elemental de música “Rafael Rodríguez
Albert”.
Artículo 3.- Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos en concepto de contribuyentes, las personas físicas
usuarias del servicio.
a)Los padres, tutores o encargados en los casos en que los alumnos sean
menores de edad.
b)Los propios alumnos, en caso de que sean mayores de edad.
Artículo 4.- Cuantía.
Las tarifas de esta Tasa serán las siguientes:
A) Enseñanzas regladas.
A.1. Apertura de expediente
A.2. Traslado de matrícula y/o de expediente
A.3. Matrícula anual:
Cursos 1º y 2º
Cursos 3º y 4º
A.4. Matrícula por Asignatura
A.5. Mensualidad de asistencia a clase:
Cursos 1º y 2º
Cursos 3º y 4º
A.6. Mensualidad de asistencia a clase, segundo hijo matriculado
en el conservatorio:
Cursos 1º y 2º
Cursos 3 y 4º
A.7. Mensualidad de asistencia a clase, tercer y siguientes hijos
matriculados en el conservatorio:
Cursos 1º y 2º
Cursos 3º y 4º
A.8. Mensualidad de asistencia a clase por asignatura

40 €
15 €
30 €
40 €
10 €
60 €
70 €

45 €
53 €

30 €
35 €
20 €

Para el caso de segundas y posteriores matriculaciones en los epígrafes A3 a
A8, se establece un recargo del 50%.
B) Enseñanzas no regladas.
B.1. Iniciación a la música, matrícula
B.2. Iniciación a la música, mensualidad

20 €
20 €

B.3. Derechos de examen para la obtención del certificado de
grado elemental, para los alumnos no oficiales
60 €
B.4. Alumnos oyentes, por mes y asignatura
20 €

Artículo 5. Devengo.
La tarifa correspondiente a apertura de expediente, se devengará una única
vez, en el momento de ingreso en el grado elemental.
Las tarifas correspondientes a matrículas, traslados de matrícula y derechos
de examen, se devengan en el momento de admitirse la correspondiente solicitud.
Las tarifas correspondientes a las mensualidades, se devengan el día 1 de
cada mes, con independencia de la real prestación o no del servicio, siempre que
sea por causa imputable al beneficiario.
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la
presente Tasa.
Artículo 7. Normas de gestión.
1. No podrá formalizarse la matrícula hasta que se hayan abonado las tasas
correspondientes a ésta y a la apertura de expediente en su caso.
2. La matrícula significará el devengo automático de las tarifas
correspondientes a las mensualidades que son irreducibles, en caso de baja en la
enseñanza deberá comunicarse con una antelación mínima de diez días a la fecha
de devengo de la siguiente mensualidad, y se harán efectivas en los primeros diez
días a contar desde la fecha del devengo mediante domiciliación bancaria, la cual
deberá presentarse en el modelo establecido al efecto junto con la solicitud de
matrícula.
3. Las cuotas mensuales no satisfechas, se harán efectivas por el
procedimiento de apremio.
Artículo 8. Infracciones y sanciones tributarias.
En todo lo relativo a la calificación de las Infracciones tributarias así como
a la determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso,
se aplicará el Régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las
Disposiciones que la complementan y desarrollan.
Disposición Derogatoria.
A la entrada en vigor de la presente Ordenanza, quedará derogada la
aprobada por acuerdo de Ayuntamiento Pleno de fecha 3 de mayo de 2001, así
como cuantas normas aprobadas por el Ayuntamiento de Mutxamel que se opongan
a lo establecido en la presente.
Disposición Final
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día que su
publicación integra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa, y comenzará a aplicarse el siguiente
día de su publicación.
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B) Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de documentos
administrativos:
Se supriman los puntos 3, 4 y 5 del Epígrafe cuarto “Documentos
expedidos o extendidos por el Conservatorio de Música”, del artículo séptimo.

Segundo: Se proceda a la publicación de la modificación de las Ordenanzas
Fiscales en el Boletín Oficial de la Provincia y el Diario Información a los efectos
de que en el plazo de treinta días los interesados puedan examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas como así establece el art. 17
puntos 1 y 2 del R.D.L. 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Tercero: Una vez finalizado el plazo de exposición al público, regulado en
el apartado anterior, sin que durante el mismo se hayan presentado alegaciones o
reclamaciones, el presente acuerdo provisional se entenderá automáticamente
elevado a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo expreso, publicándose en el
Boletín Oficial de la Provincia, mediante nuevo edicto, el texto íntegro de la
modificación de la Ordenanzas Fiscales, todo ello de conformidad con los puntos 3
y 4 del artículo 17 del citado texto legal.

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EUEV y PP, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área Financiera y
Presupuestaria, en sesión celebrada con fecha 20.05.08.

6. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC)
6.1. Moción del grupo municipal PP de adhesión a la Plataforma de Alcaldes
por el Agua constituida en Orihuela el 7 de mayo de 2008, y respaldo de su
manifiesto.
Se da cuenta de la moción presentada por el Portavoz del Grupo Popular que
literalmente dice:
“SEBASTIAN CAÑADAS GALLARDO, Portavoz del Grupo Popular de este
Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 97.3 del
Reglamento
de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
presenta ante el Pleno la siguiente:
MOCION
El agua es un bien público esencial y de primera necesidad para la vida de las
personas. Es un recurso común y un activo social, económico y medioambiental
imprescindible para el progreso y el bienestar del conjunto de la Nación Española.

Todos los españoles tienen el derecho y la obligación de usarla de forma coherente
y responsable. Sólo los Principios de Igualdad y Solidaridad pueden garantizar el
uso eficiente, por parte de todos, de este bien escaso.
España dispone de agua suficiente para satisfacer todas las necesidades de sus
distintos territorios, pero su distribución en régimen natural es muy desigual, tanto
en el espacio como en el tiempo. La consecuencia, agravada por el incremento de
población y el cambio climático, es la existencia de grandes áreas del territorio, y
en especial de las regiones mediterráneas, en las que la escasez estructural de agua
y los ciclos de sequía que condicionan los hábitos de vida e impiden el buen
desarrollo de las actividades económicas, y en particular la agricultura, no permiten
garantizar suficientemente el abastecimiento a la población, y suponen una
amenaza constante para el medio ambiente.
Es obligación del Estado asegurar la vigencia efectiva de los principios
constitucionales de igualdad y solidaridad, garantizando el derecho de todos a
disponer de agua suficiente y de calidad, y empleando para ello todos los medios
disponibles.
La solución de los problemas del agua en España exige, por tanto, una política
de Estado global, solidaria e integradora, capaz de conciliar derechos y necesidades
en el marco de planificación hidrológica nacional objetiva y todas las alternativas
técnicas posibles (ahorro, reutilización, depuración, modernización de regadíos,
utilización conjunta de aguas superficiales de derechos entre usuarios, mejoras de
eficiencia, incentivos económicos, etc.) y que permita encontrar en cada caso la
más beneficiosa desde el punto de vista económico, social y ambiental.
La actuación del Gobierno de España durante los últimos cuatro años no ha
respondido a esas exigencias. Aparte de un rechazo dogmático, que no real, de los
trasvases y de la imposición de la desalación de agua de mar como solución única
para todos los problemas, la política estatal del agua ha estado dominada por la
inseguridad, la improvisación y la inoperancia.
Es preciso rectificar con urgencia, como demuestra la crisis del abastecimiento
a Barcelona, que ha obligado al Gobierno de España a aprobar como solución de
emergencia, mediante el Real Decreto-Ley 3/2008, de 21 de abril, un trasvase del
Ebro a Barcelona que ya habla autorizado la Ley del Plan Hidrológico Nacional en
2001 pero fue derogado posteriormente.
La necesidad de asegurar el abastecimiento a la población de Barcelona hace
imprescindible que se adopten todas las medidas oportunas. Pero la adopción en
este caso de una alternativa —el trasvase— que se niega a todos los demás, supone
una discriminación inaceptable.
Por todo ello, el Grupo Popular de este Ayuntamiento propone para su
adopción los siguientes ACUERDOS:
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PRIMERO.- Mostrar su adhesión a la Plataforma de Alcaldes por el Agua
constituida en Orihuela el 7 de mayo de 2008 y respaldar su Manifiesto.
SEGUNDO.- Exigir al Gobierno de la Nación que aplique el mismo criterio
seguido en Cataluña a la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y Andalucía,
trasvasando de los sobrantes del Ebro, tal y como establecía el Plan Hidrológico
Nacional de 2001, 315 Hm3 a la Cuenca del Júcar, 450 Hm3 a la Cuenca del
Segura, y 95 Hm3 a Andalucía, para absorber el déficit hídrico que, históricamente,
vienen soportando en materia de abastecimiento y de regadío y que sea garantía de
su desarrollo económico y social.
TERCERO.- Mostrar su solidaridad con las necesidades de agua del Area
Metropolitana de Barcelona y con su derecho al trasvase de agua del Ebro y
reivindicar el incremento de caudal asignado por el Gobierno de España, por
considerar que es insuficiente y que debe alcanzar los 190 Hm3 año, tal y como
establecía el PHN del 2001, recuperando al mismo tiempo todos los trasvases
previstos en el mismo.
CUARTO.- Exigir al Gobierno de España que recupere la planificación
hidrológica nacional como base de la política del agua, abriendo de inmediato un
proceso de diálogo y negociación con todas las partes implicadas que permita
alcanzar acuerdos estables para satisfacer los déficits hídricos y las necesidades
sociales de todos los territorios y de todos los ciudadanos de España.
QUINTO.- Exigir al Gobierno de España que contemple y acometa todas las
soluciones posibles a los problemas de déficit de agua, actual o futuro, de los
territorios que representan, incluyendo toda clase de infraestructuras hidráulicas,
como embalses y conexiones entre cuencas, para garantizar en todo momento el
suministro de agua suficiente para el abastecimiento de sus poblaciones, el
adecuado desarrollo de sus sectores socioeconómicos, y una gestión sostenible que
permita recuperar y mantener los valores ambientales vinculados al agua.
SEXTO.- Exigir al Presidente Rodríguez Zapatero la urgente ejecución de todas
las infraestructuras previstas en el Anexo de Inversiones de la Ley 10/2001, de Plan
Hidrológico Nacional.”

Sometida a votación la citada Moción, y tras resultado de empate por 8 votos a
favor (PP) y 8 votos en contra (PSOE y EU-EV), se rechaza con el voto de calidad
de la Sra. Alcaldesa.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Como se me dijo en relación a la Moción
presentada por mi grupo sobre TV3 y su carácter reiterativo, decir que lo que sí es
reiterativo son las Mociones sobre el agua traídas por el grupo PP a este Pleno.

Hemos debatido en distintas ocasiones si era bueno o no el trasvase, si mejor la
desaladora, si ocasionan daño o no. Vuestra postura en este tema está clara, e
incluso en esta ocasión, habéis apoyado el trasvase de Cataluña, algo que me ha
sorprendido. Mi grupo tampoco era partidario de ese trasvase, pero el problema del
agua está ahí, a veces parece que falta agua, otras que sobra, ahora vamos a vender
700 millones de litros de agua de Villena a Danone. Hasta ahora, por parte de la
Generalitat no se ha hecho ninguna campaña de usar bien el agua. Creo que es un
tema que les ha venido bien al PP, lo han usado para acusar al gobierno del Estado
Español de que no lo está haciendo bien. Creo que hay otras formas de resolver
este tema, sin menos daños. Vuelvo a reiterarlo hoy lo que ha dije en las otras
ocasiones que se ha hablado del tema.

Sr. Sala Pastor (PSOE): Nos gustaría apoyar la Moción, porque desde el Partido
Socialista, siempre hemos estado trabajando para garantizar agua de forma
permanente y para siempre a nuestra Comunidad. Creo que el Partido Popular ha
realizado pocas actuaciones para traer agua a nuestra Comunidad, y lo que es peor,
se han opuesto a actuaciones del Gobierno para traer agua a nuestra Comunidad,
como por ejemplo la desaladora de Torrevieja.
Hay que recordar que desde que gobierna el PSOE, en nuestra Comunidad no
se han producido restricciones significativas en el suministro de agua, y eso que
hemos padecido las sequías más importantes desde las últimas décadas. Desde el
Partido Popular se sigue insistiendo en el Trasvase del Ebro, y ello a pesar de que
en el programa electoral no figuraba, e incluso han pactado más de 6.000 Hm3 de
agua con Aragón como reserva para esa Comunidad, lo que hace inviable ese
trasvase.
Para hablar del tema de Cataluña, y la solución que se ha adoptado para
garantizar el suministro de consumo de agua de Barcelona no retrae ni un litro del
Ebro, porque son concesiones a los regantes y de ellas es donde se trasvasa el agua
a Cataluña. Es el mismo caso que Valencia.
Estamos de acuerdo con que el agua es necesaria y estamos a favor de los
minitrasvases.
Resaltar que en Mutxamel la depuradora de Orgegia tira al mar, todos los días,
miles de m3 de agua porque no se desala. Esa agua tiene una tercera decantación,
que sale limpia, pero como el grado de desalinización es muy alto resulta que no es
apta para el riego. Parece mentira que el gobierno del Sr. Camps no haya hecho la
desaladora de Orgegia, como pedimos desde el Partido Socialista, y estamos
queriendo traer agua del Ebro mientras tiramos miles de m3 al mar. Pero no
solamente eso, el gobierno del Sr. Camps se opone a la desaladora de Torrevieja.
Se está oponiendo también al trasvase Jucar-Vinalopó. Todas estas actuaciones que
nos afectan y que si las acometieramos tendríamos agua en cuantía suficiente, el
gobierno del PP se está oponiendo sistemáticamente a todas estas actuaciones y nos
trae aquí Mociones recurrentes como dice el Sr. Carrillo.
Por tanto el PSOE no va a apoyar la Moción que presenta el grupo PP, pues no
quiere traer agua para todos sino crispación para todos.
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Sr. Cañadas Gallardo (PP): El Partido Popular quiere traer agua y por eso se
aprobó el Plan Hidrológico Nacional con el consenso del 80%. En relación a lo
dicho por el Sr. Carrillo sobre la reiteración de las Mociones, decir que esta
Moción no es reiterativa, pues existe modificaciones como es el minitrasvase o la
transferencia puntual de agua hacia Barcelona, cuando se está negando a la
Comunidad Valenciana, a la Región de Murcia y a Andalucía. Esto es la razón
fundamental de la creación de esta Plataforma de Alcaldes, y es otra Moción
diferente que hace referencia lógicamente al Plan Hidrológico Nacional y al
Trasvase del Ebro, pero es un respaldo a un manifiesto que firman 300 alcaldes,
alguno del Partido Socialista.
En cuanto a que vendemos agua a Danone, ésta es una empresa alimentaria y
el uso de dicha agua será lógicamente para la fabricación de sus productos,...
entiendo. En relación a la reutilización del agua que ha hecho referencia el Sr.
Carrillo, no quiero volver a recalcar lo dicho en anteriores Mociones, que la
Comunidad Valenciana está a la cabeza de la reutilización y utilización de agua. En
cuanto a la Depuradora de Orgegia es cierto que no tiene la fase terciaria pero sí
está aprobada, falta la desalación pero está aprobada.
Evidentemente el Partido Socialista tiene que buscar una argumentación para
votar en contra de la Moción y no nos vale que diga que le gustaría votar a favor de
la misma. Agua en la Comunidad Valenciana hace falta, igual que en Murcia y
Andalucía, y el agua que hace falta es para vivir, no para campos de golf,...

Sr. Carrillo Valero (EU-EV): En relación a la Moción de TV3 discrepo a lo
dicho por el Sr. Cañadas sobre el carácter reiterativo, pues la última moción
presentada se refería al cierre del repetidor y la anterior presentada era por la multa
impuesta.
En relación a esta Moción del PP sobre el agua, no entiendo que se diga que
ha habido una modificación como consecuencia del agua de socorro que se lleva a
Barcelona y en la que insisto no estoy de acuerdo en la forma de hacerlo, es mucho
decir cuando se está pensando en la renovación del decreto como consecuencia de
las lluvias que se están produciendo, no lo veo.

Sr. Sala Pastor (PSOE): Efectivamente yo estuve en Orgegia con la
Concejala de Agricultura en aquel momento, Sra. Forner Marco, y con el
Presidente del Sindicato, estuvimos hablando con el Presidente de la
Mancomunidad de l’Alacantí y le manifestamos la necesidad hacer esa desaladora.
El problema de Orgegia no es que no tenga una tercera decantación, que la tiene,
el problema es que no tiene desaladora, y que por ello no la hace apta para el riego.
Si se hubiera acometido hace años esa desaladora en Orgegia estariamos regando
con dicha agua aquí en Mutxamel.
Nosotros estamos por la modernización de regadíos y esas inversiones no se
ven por ninguna parte, la huerta de Mutxamel necesita esa modernización de
regadíos, necesitamos llevar agua del río a todas las urbanizaciones para que no se
riegue los jardines con agua potable sino con agua de riego. Todo eso son
inversiones que el gobierno del PP debería haber cometido y no lo hace, entre otras
cosas. Vamos a acometer la desaladora de Mutxamel, que va a proporcionarnos 18

Hm3 de agua, ampliables hasta 28 Hm3, y eso va a hacer que se liberen muchas
aguas para reservas hídricas.
Creo que la política del agua del Partido Socialista es la adecuada y por ese
camino es por el que tenemos que ir todos, apostando por esos ministrasvases, y ahí
tendrá siempre el Partido Popular nuestro apoyo.

El Sr. Cañadas (PP) quiere añadir que la desaladora se aprobó con el voto a
favor de nuestro grupo, y no se ha puesto ninguna objeción o pega.

Cierra las intervenciones la Sra. Alcaldesa diciendo que el Partido Popular de
Mutxamel posiblemente recibiera esta Moción antes de que en Villena se destapara
para qué quería dar el agua. Paralelamente se encontraban reunidos los Alcaldes en
Orihuela haciendo un manifiesto de apoyo al trasvase. Pero en la opinión pública
del partido popular quedaron un poco al descubierto la intención mayoritaria de
cual iba a ser el destino del agua del trasvase. Lógicamente mi voto no va a ser para
apoyar esas actuaciones, que por ejemplo se van a hacer en Villena: balneario,
campo de golf y embotellamiento de agua, es decir, un negocio para una empresa,
aparte no española. Mi opinión como ya han manifestado los Portavoces de los
grupos PSOE y EU, es estar a favor de la modernización de las aguas de riego,
llevarlas a las urbanizaciones, tener el agua que tenemos desde Villena, y
próximamente la desaladora. Mi voto va a ser también en contra.

6.2. Aprobación Definitiva de la imposición, exacción y liquidación del
Canon de Urbanización para financiar el Proyecto de Colector Secundario de
Alcantarillado Juan XXIII.
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 3-4-2007 acordó aprobar
provisionalmente la imposición del Canon de Urbanización para financiar las obras
del Colector Secundario de Alcantarillado de la c/Juan XXIII, aprobándose
simultáneamente la exacción del citado canon entre los propietarios y/o
adjudicatarios (según Sector) afectados por las obras.
Dicho acuerdo fue notificado a los interesados, publicándose edicto en el
tablón de Anuncios, en el DOCV de fecha 5-7-2007 y en el periódico Información
de fecha 15-6-2007.
Durante el plazo de información al público se presentaron 4 escritos de
alegaciones presentados por Dª XXX, D. XXX en representación de la mercantil
“XXX S.L.” , Dª XXX y D. XXX en representación de la mercantil “XXX
Los tres primeros manifiestan que no son propietarios de las parcelas que se
indicaban en la relación de afectados por las obras ya que han procedido a la venta
de sus parcela como consta en la documentación que aportan.
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Por su parte la mercantil “XXX.” en su escrito manifiesta que es propietaria
de las parcelas afectadas por las obras de infraestructura del Colector, identificadas
catastralmente con las siguientes referencias catastrales: 008-00183; 008-00237;
3358802YH2535 y 3360103YH2536.
Al admitirse las alegaciones presentadas, se ha dado traslado de las mismas
a los Servicios Técnicos Municipales para que procedan a la emisión del informe
preceptivo, modificando los titulares de las parcelas indicadas anteriormente.

En fecha 15-5-2008 se emite informe por el Ingenio Municipal de Caminos
Municipal en el siguiente sentido:
“Se ha recibido escrito de la Unidad Administrativa de Tramitación
Urbanística remitiendo documentación consistente en ejemplar del Documento
para la Liquidación del Colector Secundario de Alcantarillado Juan XXIII e
informe sobre las alegaciones con indicación de los propietarios que
definitivamente son afectados en el Sector 6-III.
Visto el Documento de Liquidación presentado, se justifican los
incrementos debido a causas imprevistas durante la ejecución de las obras como
son, por un lado la aparición de infraestructuras de regadío que han obligado al
desvío y ejecución de mayores unidades de obra y por otro las indemnizaciones a
particulares para la obtención de los suelos afectados por la traza del mismo. El
importe definitivo de las obras asciende a la cantidad de 274.605,26€.
En cuanto a la relación de propietarios definitivamente afectados en el
Sector 6-III, como resultado del informe sobre las alegaciones remitido, se
presenta a continuación el cuadro resumen con los sujetos obligados y cuotas de
liquidación individual a cada sujeto. Así mismo se adjunta un plano con la
identificación de los propietarios del Sector 6-III conforme a los datos de las
tablas descritas.

TABLA DE CUOTA DE REPERCUSIÓN POR SECTORES
Actuación
PP El Alluser
PP Sector III-6

Urbanizador
Junta Compensación El
Alluser

Sin Adjudicar
Castello Constr. e Infraestr.
PRI Cocentaina S.L.
Castello Constr. e Infraestr.
PRI M. Alcaraz S.L.
PRI Colada
Agrupación Int. Urb. Colada
Cantalar
Cantalar
TOTAL

Aprovecha
miento
(m2t)

Repercusión
€/m2t

% Rep

Total Cuota
euros

73.233,73

1,045882473

27,89%

76.593,87

62.716,00

1,045882473

23,89%

65.593,57

36.848,61

1,045882473

14,03%

38.539,32

47.181,38

1,045882473

17,97%

49.346,18

42.578,71

1,045882473

262.558,43

16,22%

44.532,33

100,00%

274.605,26

TABLAS DE CUOTAS DE REPERCUSION POR PROPIETARIO DEL SECTOR 6-III

REF. CATASTRAL
2005

SUP
(m2)

m2t

% apr

CANON
m2t*1,0458824

3157004YH2535N

883

483,44469

0,77%

505,626324149

3157605YH2535N

2084

1.140,99516

1,82%

1.193,346839780

3259804YH2535N

4177,00

2.286,91784

3,65%

2.391,847288752

3358801YH2535N

1147

627,98534

1,00%

656,798860474

3358802YH2535N

1088

595,68269

0,95%

623,014089098

3358803YH2535N

1400,00

766,50347

1,22%

801,672541119

3358804YH2535N

3868,00

2.117,73958

3,38%

2.214,906706463

3358805YH2532N

7267,00

3.978,70049

6,34%

4.161,253111650

3358806YH2535N

8722,00

4.775,31660

7,61%

4.994,419931170

3358807YH0253N

3274,00

1.792,52311

2,86%

1.874,768499731

3358808YH2535N

3276,00

1.793,61811

2,86%

1.875,913746218

3358809YH2535N

1350,00

739,12834

1,18%

773,041378936

3358810YH2535N

1828,00

1.000,83453

1,60%

1.046,755289404

3358811YH2535N

687,00

376,13420

0,60%

393,392168392

3358812YH2535N

728,00

398,58180

0,64%

416,869721382

3360103YH2536S

3462

1.895,45357

3,02%

1.982,421669538

3360104YH2535N

3150,00

1.724,63280

2,75%

1.803,763217517

3360105YH2535N

83,00

45,44271

0,07%

47,527729223

3459901YH2535N

1200,00

657,00297

1,05%

687,147892388

3459902YH2535N

1743,00

954,29682

1,52%

998,082313693

3459903YH2535N

3122,00

1.709,30273

2,73%

1.787,729766695

3360102YH2536S

180

98,55045

0,16%

103,072183858

008-00180

574,5

314,54017

0,50%

328,972053481

008-00182

97

53,10774

0,08%

55,544454635

008-00183

1057

578,71012

0,92%

605,262768545

008-00184

546,8

299,37435

0,48%

313,110389631

008-00185

652,6

357,30012

0,57%

373,693928810

008-00186

915,2

501,07427

0,80%

524,064792594

008-00235

81,53

44,63788

0,07%

46,685973055

008-00236

867,8

475,12265

0,76%

496,922450845

008-00237

1005

550,23999

0,88%

575,486359875
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008-00238

3548,25

1.942,67339

3,10%

2.031,808047344

008-00239

1494

817,96870

1,30%

855,499126023

008-00240

2494,35

1.365,66206

2,18%

1.428,322014200

008-00241

3914,77

2.143,34479

3,42%

2.241,686749486

008-00242

3683,34

2.016,63605

3,22%

2.109,164294526

008-00243

2520,85

1.380,17301

2,20%

1.443,498763960

008-00244

5172

2.831,68281

4,52%

2.961,607416190

008-00245

1436

786,21356

1,25%

822,286977890

008-00263

3127,74

1.712,44753

2,73%

1.791,018856772

008-00264

1213

664,12050

1,06%

694,591994555

008-00267

4016

2.198,76994

3,51%

2.299,654946524

008-00268

2695

1.475,51917

2,35%

1.543,219641654

008-00375

3685,67

2.017,91493

3,22%

2.110,501856530

008-00376

554,49

303,58613

0,48%

317,515408458

008-09510

151,26

82,81564

0,13%

86,615421303

008-08266

11,93

6,53170

0,01%

6,831395297

008-00179

94,25
103.094,
33

51,60211

0,08%

53,969740715

56.444,4000

90,00%

59.034,2086

6.271,60000

10,00%

62.716,000

6.559,3565
65.593,5700

Considerando que las obras ya se encuentran finalizadas y la mercantil
“XXX S.L.”, beneficiaria del Canon de urbanización al haber efectuado las obras
del “Colector Secundario de alcantarillado Juan XXIII” y presentado Documento
de Liquidación (según consta en el informe técnico), se debe de proceder a la
aprobación definitiva de la imposición y notificación de la liquidación a los
propietarios y/o adjudicatarios afectados por las obras, por el importe que se indica
en las tablas que figuran en el informe técnico que se ha reproducido.

En atención a todo lo expuesto, SE ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar Definitivamente la imposición del Canon de
Urbanización para la financiación de las obras del Colector Secundario de
Alcantarillado en la c/Juan XXIII.

SEGUNDO: Al estar ejecutadas las obras, se procede a la aprobación
definitiva de la exacción del citando canon de urbanización entre los propietarios
y/o adjudicatarios(según el Sector) afectados por las obras del Colector.
TERCERO: Que por el Negociado de Tesorería se proceda a la Liquidación
del Canon de urbanización a los propietarios afectados y por el importe que figuran
en el informe técnico que figura en este acuerdo.

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de
la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada
con fecha 21.05.08.

6.3. Aprobación Provisional de imposición y exacción de la Ordenanza del
Canon de Urbanización para la Construcción de un depósito de agua potable de
2.500 m3 en Pda. El Collao.
Con fecha 16-5-2008 se emite por el Ingeniero de Caminos Municipal,
informe relativo a la Ordenanza reguladora del Canon de la actuación de
Construcción de un Depósito de agua potable de 2.500 m3 en partida El Collao,
siguiendo los criterios legales establecidos en la Ordenanza General reguladora del
Canon de Urbanización aprobada Definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión de fecha 31-1-2007 y publicada en el BOP nº 215 de fecha 2-11-2007

En dicho informe se indica literalmente:
“1.- OBJETO
Es objeto del presente documento la aplicación de la Ordenanza General
Reguladora del Canon de Urbanización a la actuación de “Construcción de un
depósito de agua potable de 2.500 m3 en partida El Collao. Mutxamel” de forma
que se posibilite la aplicación del reparto proporcional de los costes resultantes de
la ejecución de los proyectos de obras de instalaciones complementarios resultado
de su conveniencia técnica.
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
La zona carente del servicio de agua potable en condiciones óptimas, y por
tanto afectada por la construcción de esta infraestructura hidráulica es la siguiente:
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•
•
•
•
•
•
•
•

U.E. “A” del Plan Parcial Sectores A-B
U.E. “B” del Plan Parcial Sectores A-B
U.E. “C” del Plan Parcial Sectores A-B
U.E. “D” del Plan Parcial Sectores A-B
U.E. “1” del Plan Parcial Sector C
U.E. Plan Parcial Sector “D”
U.E. “E” del Plan Parcial Sector E
U.E. del PRI “Casa Fus”
3.- HECHO IMPONIBLE

El hecho determinante para la formalización del Canon de Urbanización lo
constituye la aprobación por el Ayuntamiento de los programas relacionados en el
punto anterior.
4.- SUJETOS OBLIGADOS
Tendrán la consideración de sujetos obligados del Canon de Urbanización los
afectados por la realización de las obras que se han relacionado en el apartado 2 de
este informe y que se detallan en el punto 7 de este informe.
5.- BENEFICIARIO DEL CANON
Será el Ayuntamiento quien ejecute las obras a cargo de los correspondientes
sectores afectados ya definidos.
6.- BASE IMPONIBLE
Se toma como base imponible el coste total de las obras, proyecto e
indemnizaciones expresados en el Art. 168de la Ley Urbanística Valenciana.
Adjunto al presente documento se acompaña:
•
•

Estudio Previo de la actuación.
Plano de delimitación del ámbito geográfico de la zona afectada.

A continuación se presenta cuenta detallada y justificada del presupuesto
económico de las inversiones necesarias y parte repercutible de las mismas a cada
uno de los sectores:
•

Cuenta detallada del presupuesto económico de las inversiones necesarias:
DESCRIPCIÓN
A.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROPIAS DEL DEPÓSITO
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2. DEPÓSITO
3. EQUIPOS
4. URBANIZACIÓN PARCELA
5. SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO
621.098,62 €
91.800,28 €
389.317,41 €
8.255,88 €
22.208,04 €
10.350,00 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

•

521.931,62 €
621.098,62 €

B.- HONORARIOS POR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRA
BASE IMPONIBLE
16% IVA
C.- COSTES DE OBTENCIÓN DE LOS TERRENOS

29.812,73 €
650.911,36 €
104.145,82 €
34.792,08 €

TOTAL COSTES

789.849,26 €

Parte repercutible a los sectores:
Aprovechamient
Unidad de Ejecución Plan Parcial / o
Sector
(m2t)
A
B
C
D
1
D
E

A-B
A-B
A-B
A-B
C
D
E
PRI CASA
FUS

1
TOTAL

Repercusión
€/m2t

%
Repercutibl
e

57.193,00
24.368,00
58.124,00
24.116,00
45.071,00
25.230,00
50.329,00

2,583232106
2,583232106
2,583232106
2,583232106
2,583232106
2,583232106
2,583232106

18,71%
7,97%
19,01%
7,89%
14,74%
8,25%
16,46%

21.329,08

2,583232106

6,98%

305.760,08

100,00%

La Fórmula Polinómica de actualización de costes a aplicar será la nº 9
“Abastecimientos y distribuciones de agua.”, según el Decreto 3650/1970 por el
que se aprueba el cuadro de fórmulas tipo generales de revisión de precios”.
Ht
Et
Ct
St
Kt = 0,33
+ 0,16
+ 0,20
+ 0,16
+ 0,15
Ho
Eo
Co
So
7.- CUOTAS
La cuota de liquidación individual a cada sujeto obligado se expresa en los
siguientes cuadros:
•

Cuotas por sectores:
UE
A
B
C
D
1
D
E
1

Plan Parcial
/
Sector
A-B
A-B
A-B
A-B
C
D
E
PRI CASA
FUS

Aprov
(m2t)

Repercusión
€/m2t

Total Cuota
euros

XXX.L.
XXX
XXX
XXX
XXX
Sin Adjudicar
XXX.

57.193,00
24.368,00
58.124,00
24.116,00
45.071,00
25.230,00
50.329,00

2,583232106
2,583232106
2,583232106
2,583232106
2,583232106
2,583232106
2,583232106

147.742,79
62.948,20
150.147,78
62.297,23
116.428,85
65.174,95
130.011,49

Sin Adjudicar

21.329,08

2,583232106

55.097,96

Urbanizador
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TOTAL

•

305.760,08

789.849,26

Cuotas propietarios afectados PRI CASA FUS:

REF.
CATASTRO

SUP.SUEL
O

% SUELO

APROVCH

%
APROVCH

CANON

2041901YH2524S

6.510,00

7,204436%

1382,98

6,484011%

3572,56

1943104YH2524S

3.810,00

4,216421%

809,39

3,794772%

2090,84

2041902YH2524S

1.625,00

1,798342%

345,21

1,618495%

891,76

2041903YH2514S

15.800,00

17,485420%

3356,53

15,736872%

8670,7

2041904YH2524S

4.020,00

4,448822%

854

4,003923%

2206,08

2240801YH2524S

10.600,00

11,730725%

2251,85

10,557652%

5817,05

2240812YH2524S

6.290,00

6,960968%

1336,24

6,264874%

3451,82

2240814YH2524S

3.680,00

4,072553%

781,77

3,665278%

2019,49

2240808YH2524S

3.260,00

3,607751%

692,55

3,246975%

1789,02

2240809YH2524S

1.018,00

1,126592%

216,26

1,013921%

558,65

2240810YH2524S

1.037,00

1,147619%

220,3

1,032862%

569,09

2240807YH2523N

2.104,00

2,328438%

446,97

2,095590%

1154,63

2240802YH2524S

5.900,00

6,529366%

1253,39

5,876437%

3237,8

2240811YH2523N

1.042,00

1,153152%

221,36

1,037832%

571,82

2240806YH2523N

1.000,00

1,106672%

212,44

0,996011%

548,78

2240805YH2523N

1.004,00

1,111099%

213,29

0,999996%

550,98

2240804YH2523N

1.026,00

1,135446%

217,96

1,021891%

563,04

2349701YH2523N

1.061,00

1,174179%

225,4

1,056773%

582,26

2349702YH2523N

1.074,00

1,188566%

228,16

1,069713%

589,39

2240803YH2523N

4.910,00

5,433760%

1043,07

4,890366%

2694,49

13.590,00

15,039674%

2887,04

13,535699%

7457,89

90.361,00

100,000000%

21.329,08

100,000000%

55.097,96

•

Cuotas propietarios afectados Sector D según informe de XXX de 2 de
septiembre de 2005:
SUP.SUE
LO

% SUELO

APROVC
H

% APROVCH CANON

24.171,25
1.135,18
7.212,81
2.512,65
420,47
5.550,49
1.159,76
12.131,12
1.810,22
1.035,45
8.520,37
7.997,84
2.236,99
449,01
593,99
2.649,24
3.654,86
1.007,37
217,47
3.200,98
684,16
1.535,93
0,00

26,890524%
1,262888%
8,024254%
2,795324%
0,467773%
6,174922%
1,290233%
13,495875%
2,013874%
1,151938%
9,478915%
8,897600%
2,488652%
0,499524%
0,660814%
2,947280%
4,066033%
1,120699%
0,241935%
3,561091%
0,761128%
1,708723%
0,000000%

6.106,03
286,76
1.822,07
634,73
106,22
1.402,14
292,97
3.064,51
457,29
261,57
2.152,38
2.020,38
565,10
113,43
150,05
669,24
923,27
254,48
54,94
808,62
172,83
388,00
2.523,00

24,201467%
1,136583%
7,221839%
2,515775%
0,421007%
5,557432%
1,161197%
12,146294%
1,812485%
1,036742%
8,531034%
8,007848%
2,239794%
0,449584%
0,594728%
2,652556%
3,659413%
1,008641%
0,217757%
3,204994%
0,685018%
1,537852%
10,000000%

15.773,29
740,77
4.706,83
1.639,65
274,39
3.622,05
756,81
7.916,34
1.181,29
675,70
5.560,10
5.219,11
1.459,78
293,02
387,61
1.728,80
2.385,02
657,38
141,92
2.088,85
446,46
1.002,29
6.517,49

89.887,61

100,000000%

25.230,00

100,000040%

65.174,95

8.- AVALES
Hasta la fecha se han depositado los avales expresados en el siguiente cuadro:
Plan
Unidad de Parcial
Ejecución / Sector
A
B
C
D
1
D
E

1

A-B
A-B
A-B
A-B
C
D
E
PRI
CASA
FUS

Aprovechamient
o (m2t)
57.193,00
24.368,00
58.124,00
24.116,00
45.071,00
25.230,00
50.329,00

21.329,08

Imp. Alval

Depositado

232.889,15
99.157,28

SI
SI

96.161,94
183.436,00

SI
SI

204.838,08

SI

TOTAL

305.760,08

816.482,45

Todo ello se informa de modo que sirva de base para la tramitación del canon
de urbanización correspondiente, en cumplimiento de la ordenanza municipal
vigente.”
Considerando que a la vista del citado informe se desprende que el Sector D y
el PRI “Casa Fus” al día de la fecha no se ha procedido a la adjudicación a favor de
ningún urbanizador, se contempla en el art. 4 de la Ordenanza General Reguladora
del Canon ya citada, que tendrán la consideración de sujetos obligados del Canon,
además de los adjudicatarios de Programas de Actuación Integrada, los propietarios
de las parcelas. Con lo cual, en este caso, se han incluido los propietarios de las
parcelas del Sector D y del PRI Casa Fus en el padrón provisional del Canon que
figura en el informe Técnico, recabando estos datos del Catastro, es decir, se han
imputado como obligados al pago a los titulares catastrales de las fincas afectadas.
Por todo ello, en base a lo anteriormente expuesto, se acuerda:
PRIMERO: Aprobar provisionalmente la imposición del Canon de
Urbanización para financiar las obras de construcción de un Depósito de agua
potable de 2.500 m2 en Partida El Collado.
SEGUNDO: Aprobar de forma simultánea, con carácter provisional la
exacción de citado canon de urbanización entre los propietarios y/o adjudicatarios
(según Sector) afectados por las obras que figuran en el informe técnico que se
incorpora a este acuerdo y por los importes individualizados que se indican en el
mismo. Siendo el coste provisional de las mismas 789.849,26 € (sin IVA ni
indemnizaciones) y distribuyéndose éste en proporción al aprovechamiento (en
superficie de techo) de las fincas afectadas (305.760,08 m2t.)
TERCERO: Someter este acuerdo a información pública por un periodo de 30
días hábiles publicándose en el BOP según dispone el art. 49.c) e la Ley 7/85, en su
redacción modificada por la Ley 57/2003, notificándose individualmente a todos
los sujetos afectados.

Acuerdo que se adopta por unanimidad y de conformidad con el dictamen de
la Comisión del Área de Territorio, Ambiental y de la Ciudad en sesión celebrada
con fecha 21.05.08.

7. DESPACHO EXTRAORDINARIO.
No hubo.
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8. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se formulan los siguientes:
Sr. Cañadas Gallardo (PP):
1. En el anterior Pleno hicimos el ruego de que se nos facilitara copia o se nos
informara de las reuniones del Consejo Escolar Municipal. Recientemente se ha
celebrado una reunión y no se nos ha facilitado información ni copia del acta, por
lo que reitero dicho ruego.
2. Solicito la liquidación de los gastos de las Jornadas sobre Participación
Ciudadana, antes de que se convoque la Comisión de Seguimiento del Plan General
Municipal.

Sr. Verdú Torregrosa (PP):
1. Recordar al Sr. Sala Pastor (PSOE) que, cuando ha dicho que Mutxamel en
estos momentos tiene necesidad de agua de calidad y se está desperdiciando de la
depuradora de Orgegia cantidad de agua, eso ya lo dije yo hace muchos años
cuando el Sr. Lerma mandaba en Valencia, y prometió que el agua se podía beber.
Desde el primer momento dije que sería una utopía, un fracaso y nos aseguraron los
técnicos de ese momento del gobierno socialista de que el agua de Orgegia y la
zona donde estaba, el agua sería de mucha calidad, fue un engaño que hoy día
estamos pagando todos por falta de espacio, mala inversión y mala técnica en la
construcción de la depuradora.
Tengo que lamentar que el Consejo Agrario Municipal no se reuna desde
hace dos años y medio, parece que se haya eliminado de la obligación municipal de
Mutxamel, con lo cual hay importantes actividades para intentar reflotar la
economía pequeña y de mediano agricultor en cuanto a cultivos ecológicos,
biológicos y plantas aromáticas. El Consejo Agrario Municipal no funciona, ha
dejado de existir, no tenemos contacto con los agricultores ni con Mutxamel. Lo
que dice el Sr. Concejal en relación con la agricultura me parece una utopía y no es
verdad, no nos ocupamos absolutamente nada más que del ladrillo y quiero que
quede constancia de ello.
Contesta la Sra. Alcaldesa diciendo que tiene toda la razón el Sr. Verdú y que
precisamente hace 15 días le dije al personal técnico que convocara el Consejo
Agrario Municipal y me contestó que después de este Pleno se convocaría. Por lo
que asumo mi parte de responsabilidad. Aparte del Consejo de Salud que hace
también más de dos años que no se convoca.

Sr. Sala Pastor (PSOE): Mi intención no es tirarle las culpas a nadie, mi
intención es que las cosas se solucionen, y es una lástima que tantos m3 de agua
vayan al mar, si lo hizo Lerma mal, y si lo está haciendo Camps mal de todas las
maneras. Es un agua que tenemos ahí, que tenemos que reutilizar, que no es costosa
la inversión

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

LA ALCALDESA

SECRETARIO
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