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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 7
Data: 29 de març de 2016
Horari: de 13.40 a 14.15 h
Caràcter: ordinària
Lloc: despatx de l'Alcaldia

Assistents:

1. Wenceslao Alós Valls, alcalde president (Grup Popular)
2. José Mª Andrés Alós, primer tinent d'alcalde (Grup Popular). 
3. Pedro Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular)
4. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)
5. Mª Teresa Alemany Rius, regidora (Grup Popular)

Secretària accidental:

Mercedes Monforte Fernández, oficial major

Orde del dia:

 1.Part resolutòria:

 1.1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
 1.2.Proposició de sol·licitud d'inclusió de projectes d'inversió en el Pla provincial de cooperació

a les obres i serveis de competència municipal per a l'any 2016.
 1.3.Despatx extraordinari.

 2.Control dels òrgans de govern:

 2.1.Dació de compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
número 215 de 29 de març de 2016 per la qual s'estima el recurs presentat per Teófilo Díez-
Caballero Arnau contra el Decret 310/2007, de 15 de març, pel qual es resol la condició
d'agent urbanitzador de la UA-15.

 2.2.Precs i preguntes
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1. Part resolutòria:

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

De conformitat  amb allò  que  disposa  l'article  91.1  del  Reial  Decret  2.568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals,  l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), pregunta als membres de la Junta si
desitgen formular alguna observació a l'acta de la sessió ordinària del dia 14 de març de 2016
que s'ha distribuït amb la convocatòria. 

A la vista que no s'ha sol·licitat cap intervenció s'aprova per assentiment.

1.2. Proposició de sol·licitud d'inclusió de projectes d'inversió en el Pla provincial de
cooperació a les obres i serveis de competència municipal per a l'any 2016.

Vista la proposició de l'Alcaldia de data 29 de març de 2016 que diu:

“Vistes les Bases per a la convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de
Competència municipal per a l'exercici 2016 aprovat per la Diputació Provincial de Castelló la
convocatòria de la qual s'ha publicat en el BOP núm. 33 de 17 de març 2016.

Vist l'informe de la tècnica de contractació de 18-03-2016 que es transcriu:

“La funcionària que subscriu a la vista de les Bases per a la convocatòria del Pla Provincial de
Cooperació a les Obres i Serveis de Competència municipal per a l'exercici 2016 aprovat per la
Diputació Provincial de Castelló la convocatòria de la qual s'ha publicat en el BOP núm. 33 de 17
de març 2016, emet el següent informe basant-se en els següents,

Antecedents de fet

I.  En el BOP núm. 33 de 17 de març 2016 s'ha publicat la convocatòria del Pla Provincial de
Cooperació a les Obres i Serveis de Competència municipal per a l'exercici 2016.

Les  bases  van  ser  publicades  en  el  BOP núm.  22,  de  20  de  febrer,  i  es  va  publicar  una
rectificació de la base 5a en el BOP núm. 28, de 5 de març.

La base segona disposa que els ajuntaments la població dels quals supere els 5.001 habitants
podran presentar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de
la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló:

a) Una sol·licitud per al nucli principal, o
b) Fins a tres sol·licituds per a les entitats singulars i/o nuclis poblacionals, considerades com a
tals pel nomenclàtor de l'INE i d'entre les quals figuren en l'annex denominat “entitats locals” de
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les presents bases i es publicarà en la web oficial de la Diputació de Castelló, en la Secció de
Planificació www.dipcas.es.

II. Atenent a la base tercera de la convocatòria, la sol·licitud d'inclusió en el POYS 2016 haurà
de contindre la documentació següent:

1.  Instància  dirigida  al  president  de  la  Diputació,  subscrita  per  l'alcalde  o  president  de  la
mancomunitat corresponent, i segons el model que s'adjunta com annex I.

2. Certificat de l'acord de l'òrgan competent de l'ajuntament/ mancomunitat, en virtut del qual
es formula la petició en què haurà de constar el compromís d'aportació econòmica en la quantia
que resulte de l'aprovació del POIS 2016.

3. Declaració responsable sobre peticions o concessió de subvencions per a les mateixes obres,
de conformitat amb el model publicat en la web de la Diputació Provincial de Castelló. [annex
III]

4. Acreditació de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat  Social,  així  com trobar-se al  corrent en el compliment de les obligacions  amb la
Diputació Provincial de Castelló per qualsevol ingrés de dret públic. 

En el cas de no comptar amb aquests certificats els ajuntaments acompanyaran a la sol·licitud
una declaració responsable sobre el  compliment  d'obligacions tributàries i  amb la Seguretat
Social  i  que  no  concorre  cap  de  les  circumstàncies  de  l'article  13  de  la  Llei  General  de
Subvencions que li impedisquen tindre la condició de beneficiaris, de conformitat amb el model
publicat en la web de la Diputació Provincial de Castelló. Aquesta declaració responsable haurà
de renovar-se amb la periodicitat que se'ls requerisca. El compliment de les obligacions amb la
Diputació s'acreditarà d'ofici i s'incorporarà a l'expedient el certificat de la Tresoreria Provincial,
en cas que aquest fóra negatiu, es requerirà a l'Ajuntament perquè en el termini de deu dies
l'esmene,  amb indicació que  si  no ho fera  així,  se li  tindrà  per  desistida  la petició,  prèvia
resolució dictada d'acord amb els articles 42 i 71 de la Llei 30/92. [annex IV].

III. Segons la base V de la convocatòria, el pressupost màxim subvencionable que correspon a
Moncofa ascendeix a 50.000 € dels quals se subvenciona el 60% del dit import i és la quantitat
màxima subvencionable 30.000 €.

Legislació aplicable

-Articles 36.1 i 2 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013 de
27 de desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.

Consideracions jurídiques
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Primer. Els articles 36.1 i 2 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local modificada per la Llei
27/2013 disposen que “són competències pròpies de la Diputació o entitat equivalent les que els
atribuïsquen, en  aquest concepte,  les  lleis  de  l'Estat  i  de les comunitats  autònomes en els
diferents sectors de l'acció pública, i en tot cas l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica als municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió.

Als efectes del que disposen els paràgrafs a), b) i c) del número anterior, la Diputació aprova
anualment un pla provincial de cooperació a les obres i serveis de competència municipal, en
l'elaboració de les quals han de participar els municipis de la província. El pla, que haurà de
contindre una memòria justificativa dels seus objectius i dels criteris de distribució dels fons,
criteris que en tot cas han de ser objectius i equitatius, i entre els quals estarà l'anàlisi dels
costos efectius dels serveis dels municipis, podrà finançar-se amb mitjans propis de la Diputació
o entitat equivalent,  les  aportacions  municipals  i  les  subvencions  que  acorden la comunitat
autònoma  i  l'Estat  amb  càrrec  als  seus  respectius  pressupostos.  Sense  perjuí  de  les
competències  reconegudes  en  els  estatuts  d'autonomia  i  de  les  anteriorment  assumides  i
ratificades per aquests, la Comunitat Autònoma assegura, en el seu territori, la coordinació dels
diversos plans provincials, d'acord amb el que preveu l'article 59 d'aquesta Llei.”

Segon. Quant a la competència per a acordar la sol·licitud d'inclusió en el Pla Provincial, la Base
Tercera del POIS 2016 exigeix la remissió, del certificat de l'acord de l'òrgan competent en virtut
del qual es formula la petició en què haurà de constar el compromís d'aportació econòmica en la
quantia que resulte de l'aprovació del 2016, el títol complet de l'obra i l'import total per tots els
conceptes.

L'òrgan competent per a sol·licitar la inclusió en el PPOYS 2016 és la Junta de Govern Local, en
virtut del Decret 1146/2015, de 9 de juliol, pel qual es van delegar en la Junta de Govern Local
atribucions de l'Alcaldia, entre altres, sol·licitar i acceptar subvencions.

Vist tot el que antecedeix, segons el parer de qui subscriu, l'Ajuntament de Moncofa reuneix els
requisits establits en les Bases del POIS 2016 per a sol·licitar la inclusió dels projectes l'objecte
de la qual consistisca en la realització d'inversions sobre prestació de serveis obligatoris,  de
conformitat  amb el  que estableix  la  Llei  27/2013, de  27 de  desembre,  de  Racionalització  i
Sostenibilitat  de  l'Administració  Local,  i  també  aquells  compresos  en  qualsevol  altra  línia
d'actuació de competència municipal i són principalment les següents, sempre que s'ajusten als
requisits establits en les bases de l'esmentada convocatòria: 

a) Enllumenat públic
b) Cementeri
c) Arreplega de residus
d) Neteja viària
e) Abastiment domiciliari d'aigua potable
f) Clavegueram
g) Accés als nuclis de població
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h) Pavimentació de les vies públiques
i) Camins rurals 

És tot el que competeix informar excepte millor criteri fundat en dret; no obstant això, l'alcalde
resoldrà el que estime procedent.”

Vist que es considera adequat executar la inversió denominada “INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT
PÚBLIC DES DELS QUADRES NÚMEROS 2, 5 I 6 DEL SECTOR BELCAIRE NORD” per import total
de 50.000 €.

Vist  que  l'Ajuntament  de  Moncofa  no  té  mitjans  personals  suficients  per  a  la  redacció  del
projecte “d'INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC DES DELS QUADRES NÚMEROS 2, 5 I 6 DEL
SECTOR BELCAIRE NORD”, donada la seua especificitat.

Vist que la base huitena preveu que els ajuntaments poden sol·licitar la redacció del projecte
corresponent a l'Oficina Tècnica de la Diputació.

Vist que, igualment, la base setena preveu que les direccions d'obra puguen ser realitzades per
l'Oficina Tècnica  de la Diputació  i  en aquest cas,  els  honoraris  corresponents  al  dit  servei,
s'eliminaran del pressupost total de la subvenció.

Vist que interessa a aquest Ajuntament la delegació de les facultats per a contractar.

Examinada la documentació acompanyada, vist l'informe de la tècnica de contractació, DECRETE
elevar la Junta de Govern Local els acords següents:

Primer. Sol·licitar a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló la inclusió del projecte denominat
“INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC DES DELS QUADRES NÚMEROS 2, 5 I 6 DEL SECTOR
BELCAIRE  NORD” en  el  Pla  Provincial  de  Cooperació  a  les  obres  i  serveis  de  competència
municipal 2016 amb el pressupost que per tots els conceptes ascendeix a  50.000 €.

Segon. Adquirir el compromís d'aportació econòmica en la quantia que resulte de l'aprovació del
POIS 2016 de l'obra “INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC DES DELS QUADRES NÚMEROS 2,
5 I 6 DEL SECTOR BELCAIRE NORD” per import de 50.000 €.

Tercer. Sol·licitar a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló la delegació en aquesta corporació
per  a la contractació de l'obra “INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC DES DELS QUADRES
NÚMEROS  2,  5  I  6  DEL  SECTOR BELCAIRE  NORD”  tenint  en  compte  que  l'expedient  de
contractació es tramitarà d'acord amb el text refós de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector
Públic.

Quart. Sol·licitar  a l'Excma. Diputació Provincial  de Castelló que la redacció del projecte i la
direcció de les obres es duga a terme per l'Oficina Tècnica de la Diputació.  
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Cinqué. Una vegada adoptats els acords que procedisquen, omplir els annexos requerits en les
bases reguladores del POIS 2016 i remetre'ls a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló amb el
certificat de l'acord que s'adopte, fins al 17-04-2016.”

Es planteja en el debat la possibilitat d'ampliar el pressupost d'execució material de l'obra, per la
qual cosa l'alcalde proposa deixar sobre la taula l'assumpte als efectes de consultar a la Diputació
Provincial aquesta possibilitat, proposta que és acceptada per unanimitat per tots els assistents.  

1.3. Despatx extraordinari

S'inclou per despatx extraordinari la proposta següent:

“PROPOSTA D'ADHESIÓ I COMPROMÍS BEQUES FORMATIVES DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ 2016.

L'alcalde president proposa a la Junta de Govern l'adopció de l'acord següent:

“Vista la publicació en el  BOP de Castelló núm. 30 de  10  de  març,  de  les bases  per  a la
concessió de subvencions a ajuntaments per a la concessió de beques de formació.

Considerant que el nombre màxim de beques que corresponen a l'Ajuntament conforme la base
quarta és dos de cinc-cents euros bruts mensuals cada una i que l'Ajuntament vol convocar-les
per als mesos de juny, juliol i agost.

Vist que s'ha considerat convenient per aquesta alcaldia efectuar la convocatòria i concessió de
les dites subvencions.

Vist l'informe emés per l'oficial  major  en data 21 de març de 2016 en el qual s'indicava la
legislació  aplicable  i  el  procediment  que  s'ha  de  seguir  per  a  convocar  i  concedir  les
subvencions.

Vista la RC emesa pel Departament d'Intervenció sobre l'existència de crèdit per a l'atenció de la
despesa derivada de la concessió de les dites subvencions de data 22 de març de 2016.

Acord

Primer. Declarar l'adhesió de l'Ajuntament de Moncofa al programa de Beques subvencionat
per la Diputació Provincial de Castelló.

Segon. Declarar el  compromís  de l'Ajuntament de finançar  la part corresponent segons les
bases publicades.”

La Junta de Govern l'aprova per unanimitat.
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2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Dació de compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana número 215 de 29 de març de 2016 per la qual s'estima el recurs presentat
per Teófilo Díez-Caballero Arnau contra el Decret 310/2007 de 15 de març pel qual es
resol la condició d'agent urbanitzador de la UA-15.

La  secretària  dóna  compte  de  la sentència ferma  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  la
Comunitat Valenciana número 215 de 29 de març de 2016, per la qual s'estima el recurs presentat
per Teófilo Díez-Caballero Arnau contra el Decret 310/2007 de 15 de març pel qual es resol la
condició d'agent urbanitzador de la UA-15.

La Junta de Govern, a la vista d'aquesta, i a proposta de l'Alcaldia acorda per assentiment:

Primer. Prendre compte de l'esmentada resolució.

Segon. Traslladar al Departament d'Urbanisme als efectes de l'emissió de l'informe pertinent per al
seu compliment.

Tercer.  Traslladar al Departament d'Intervenció atés  que l'Ajuntament ha sigut condemnat  a
pagar les costes.

2.2. Precs i preguntes

En aquest punt no s'ha produït cap intervenció.

L'alcalde president alça la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.


