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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 8
Data: 11 d'abril de 2016
Horari: de 13.15 a 14.30 h
Caràcter: ordinari
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 Sale Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular)
4. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)
5. Mª Teresa Alemany Rius, regidora (Grup Popular)

Secretari:

Carlos Forés Furió

Ordre del dia:

 1.Part resolutòria:

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

les obres i serveis de competència municipal de l'any 2016.
 1.3.Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i el Club

d'Atletisme Calamardo.
 1.4.Proposta  d'aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de

Moncofa i el Moncofa Futbol Club. 
 1.5.Proposta  d'aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  i

l'Associació de Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques.
 1.6.Proposta  d'adhesió  a  l'acord  de  col·laboració  entre  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres

publiques i Vertebració del Territori i FACSA, per a coordinar el pagament de les ajudes de
deutes  generats  per  impagament  del  subministrament  d'aigua  per  part  dels  clients
d'aquesta empresa, amb residència habitual a la Comunitat Valenciana, que es troben en
situació de vulnerabilitat econòmica.

 1.7. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial de Castelló per a la realització
de carreres a peu de muntanya i asfalt en l'exercici 2016.
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 1.8.Proposta de sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial de Castelló per a la promoció
de recreacions històriques en l'exercici 2016.

1.9. Despatx extraordinari

2. Control dels òrgans de govern:

2.1.Precs i preguntes
2.2.Dació de compte de la sentència dictada en el recurs d'apel·lació 487/2015.

1. Part resolutòria:

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

De  conformitat  amb  el  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 dels
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 29 de març de 2016
que se'ls ha distribuït amb la convocatòria. 

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

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

Vista la proposta de l'Alcaldia de data 5 d'abril 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 de 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.
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Les bases van ser publicades en el BOP núm. 22, de 20 de febrer, publicant-se 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 que figuren en l'Annex denominat “entitats locals” de
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 POIS 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 estos 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  incorporant a l'expedient certificat de la Tresoreria Provincial,  en cas que
aquest fóra negatiu, es requerirà a l'Ajuntament perquè en el termini de deu dies esmene el
mateix, amb indicació que si així no ho fera, se li tindrà per desistida la seua petició, prèvia
resolució dictada d'acord amb els articles 42 i 71 de la Llei 30/92. [annex IV].
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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 sent 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

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 que 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 POIS 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 quant 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
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Sostenibilitat  de  l'Administració  Local,  i  també  aquells  compresos  en  qualsevol  altra  línia
d'actuació de competència municipal i sent 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
h) Pavimentació de les vies públiques
i) Camins rurals 

És tot quant 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 QUADROS NÚMEROS 2, 5 I 6 DEL
SECTOR BELCAIRE NORD, donada la seua especificitat.

Vist que la base huitena preveu que els ajuntaments puguen 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 a 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 QUADROS 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  60.000 €.
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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 60.000 €.

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.  

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.”

Vist que no s'ha sol·licitat cap intervenció, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposta, la qual s'aprova per assentiment.

1.3.  Proposta d'aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre
l'Ajuntament i Club d'Atletisme Calamardo

Vista la proposta de l'Alcaldia de data 6 d'abril de 2016 que diu:

“Vist l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Moncofa i el club d'atletisme
Calamardo.

Vist l'informe de la Intervenció municipal 86/2016, amb el tenor literal següent:

“Informe   d'Intervenció número 86/2016

Assumpte: Fiscalització del conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Moncofa i el club
d'atletisme Calamardo, que implica l'atorgament d'una subvenció per a despeses corrents per
import de 2.000 €.
Exercici: 2016.

1. FETS

Es presenta a  fiscalització el conveni de  col·laboració entre l'ajuntament de Moncofa i el club
d'atletisme Calamardo, que implica l'atorgament d'una subvenció per a despeses corrents per
import de 2.000 €.  En l'expedient que s'aporta consten els documents següents:
- Providència d'Alcaldia d'incoació de l'expedient.
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-Esborrany del  conveni  de col·laboració a subscriure entre l'ajuntament  i  el  club d'atletisme
Calamardo.

2. FONAMENTS DE DRET

a) Llei 30/1992 de  règim jurídic de  les administracions públiques i  procediment administratiu 
comú.
b) RDL 3/2011 (TRLCSP)
c) Llei 38/2003 general de  subvencions.
d) Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova la  refosa en un únic text de  la  Llei reguladora de  
les hisendes locals.
e) Reial Decret 887/2006 que aprova el reglament de  la  Llei general de  subvencions.

3. INFORME.

D'acord amb l'article 214 del Reial  Decret Legislatiu 2/2004 es procedeix a emetre l'informe
següent:

L'article  88  de   la   Llei  30/1992  estableix:  “les  administracions  públiques  podran  celebrar
convenis  amb persones tant de dret públic com a privat sempre que no siguen contraris  a
l'ordenament jurídic i no facen referència a matèries que no siguen susceptibles de transacció i
tinguen per objecte satisfer l'interés públic...”

El 4.1.d) Del RDL 3/2011 estableix que queden exclosos del seu àmbit d'aplicació els convenis
de col·laboració que celebre l'administració amb persones físiques o  jurídiques subjectes a  dret
privat, sempre que el seu objecte no estiga comprés en el dels contractes regulats en aquesta
llei.

L'objecte  del  present  conveni  de  col·laboració  és  una  aportació  econòmica  per  part  de
l'Ajuntament de Moncofa  per import de 2.000 € amb càrrec de  la  partida pressupostària ESP-
340-48011 del pressupost de l'exercici  2016. Aquesta subvenció tindrà caràcter prepagable i
haurà de ser justificada en el termini d'un mes a comptar de la  subscripció del conveni. Aquesta
justificació es farà amb factures originals mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat
per l'Ajuntament de Moncofa.

D'acord amb l'article 31 de la LGS es considera despesa subvencionable aquell despesa que de
manera clara responga a  la  naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitze en el termini
que s'ha establit. A tots els efectes es considera despesa realitzada la que haja sigut pagada
amb  anterioritat  a  la  finalització  de  la  justificació,  excepte  els  casos  en  què  les  bases
reguladores s'establisca una altra cosa. 

D'acord amb el tenor literal del conveni, i l'últim raonament posat de manifest s'han de traure
les conclusions següents:
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-Atés que se subvencionen les despeses corrents derivades d'activitats realitzades l'any 2016,
totes les factures han de ser de l'exercici 2016.  
-D'acord amb l'article  31 de  la   LGS i  les  bases reguladores  es considera  que la despesa
realitzada és aquella que haja sigut facturada.
-Les factures poden ser anteriors a la firma del present conveni però sempre de 2016.

El  projecte  d'acció  o  conducta  a  finançar  té  per  objecte  el  foment  d'una  activitat  d'utilitat
pública, d'interés social o de promoció d'una finalitat pública (article 2.1.c) de la Llei general de
subvencions.

El crèdit és l'adequat i el suficient.

La  competència per a l'aprovació del present conveni li correspon a la Junta de Govern Local
mitjançant la seua firma, ja que és l'òrgan competent per a l'atorgament de subvencions segons
el Decret núm. 2016-229 de 10 de febrer de 2016, sobre delegacions de l'Alcaldia en la Junta de
Govern Local.

En la formalització del conveni l'entitat beneficiària de la subvenció haurà d'acreditar els extrems
següents:

a)  Donada  la  naturalesa  contractual  del  conveni  de  col·laboració  instrumentat  en virtut  del
principi de llibertat de pactes consagrat a l'article 88 de la Llei 30/1992 i de la possible aplicació
dels principis del RDL 3/2011 per a resoldre els dubtes que puguen presentar-se ha d'acreditar-
se per part del tercer no estar inclosos en cap de les prohibicions de l'article 49 de la Llei
30/2007.

b) Acreditació de  la seua personalitat jurídica i  la capacitat del seu representant.

c) Acreditació d'estar al corrent en el compliment de  les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social

d) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les prohibicions assenyalades en les
números 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de Subvencions.

El procediment de gestió del pressupost serà el següent:

-Amb aquest informe es fa la pertinent retenció de crèdit.
-Amb la  firma del conveni es farà l'ADOPK.

Per tot el que exposa i, subjecte als condicionaments exposats, s'emet INFORME FAVORABLE,
havent  de  destacar-se  que  la  present  subvenció  té  encaix  en  el  nou  marc  competencial
dissenyat per la LRSAL. Tot això a la vista de l'article 25.1 de la Llei 7/85 i de l'article 25.2 del
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mateix cos legal. Així l'article 25.2.l LBRL assenyala com a competència pròpia dels municipis
“Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure (…)”.

a  la  vista  de  quant  antecedeix  propose  a  la  Junta  de  Govern  Local,  amb  la  finalitat  de
posteriorment procedir a l'atorgament i pagament de la subvenció arreplegada en el conveni
entre l'Ajuntament de Moncofa i el Club d'Atletisme Calamardo l'adopció de l'ACORD següent:

Primer. Concedir a Club d'Atletisme Calamardo una subvenció nominativa de 2.000 € amb càrrec
de la partida ESP-340-48011 del pressupost 2016.

Segon. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i Club d'Atletisme
Calamardo. 

Tercer. Notificar el present acord al Club d'Atletisme Calamardo, requerint-los per a la firma del
conveni de col·laboració.”

Vist que no s'ha sol·licitat cap intervenció, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposta, la qual s'aprova per assentiment.

1.4.  Proposta d'aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre
l'Ajuntament de Moncofa i Moncofa Futbol Club 

Vista la proposta de l'Alcaldia de data 6 d'abril de 2016 que diu:

“Vist l'informe de la Intervenció municipal 88/2016, amb el tenor literal següent:

“Informe   d'Intervenció número 88/2016

Assumpte:  Fiscalització  del  conveni  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  de  Moncofa  i  el
Moncofa Futbol Club, que implica l'atorgament d'una subvenció per a despeses corrents per
import de 5.000 €.
Exercici: 2016.

1. FETS

Es  presenta  a  fiscalització  el  conveni  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  de  Moncofa  i  el
Moncofa Futbol  Club, que implica l'atorgament d'una subvenció per a despeses corrents per
import de 5.000 €. 
En l'expedient que s'aporta consten els documents següents:
-Providència d'Alcaldia, d'incoació de l'expedient.
-Esborrany del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament i el Moncofa Futbol Club.

2. FONAMENTS DE DRET
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a) Llei 30/1992 de  règim jurídic de  les administracions públiques i  procediment administratiu 
comú.
b) RDL 3/2011 (TRLCSP)
c) Llei 38/2003 general de  subvencions.
d) Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova la  refosa en un únic text de  la  Llei reguladora de  
les hisendes locals.
e) Reial Decret 887/2006 que aprova el reglament de  la  Llei general de  subvencions.

3. INFORME

D'acord amb l'article 214 del Reial  Decret Legislatiu 2/2004 es procedeix a emetre l'informe
següent:

L'article 88 de la Llei 30/1992 estableix: “les administracions públiques podran celebrar convenis
amb persones tant de  dret públic com a privat sempre que no siguen contraris a l'ordenament
jurídic i no facen referència a matèries que no susceptibles de transacció i tinguen per objecte
satisfer l'interés públic...”

El 4.1.d) Del RDL 3/2011 estableix que queden exclosos del seu àmbit d'aplicació els convenis
de col·laboració que celebre l'administració amb persones físiques o  jurídiques subjectes a dret
privat, sempre que el seu objecte no estiga comprés en el dels contractes regulats en aquesta
llei.

L'objecte  del  present  conveni  de  col·laboració  és  una  aportació  econòmica  per  part  de
l'Ajuntament de Moncofa  per import de 5.000 € amb càrrec de la partida pressupostària ESP-
341-48000  del  pressupost  del  2016  prorrogat  a  2014.  Aquesta  subvenció  tindrà  caràcter
prepagable i haurà de ser justificada en el termini d'un mes a comptar de la subscripció del
conveni.  Aquesta  justificació  es  farà  amb factures  originals  mitjançant  el  model  de  compte
justificatiu normalitzat per l'Ajuntament de Moncofa.

D'acord amb l'article 31 de la LGS es considera despesa subvencionable aquella despesa que de
manera clara responga a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitze en el termini que
s'ha establit. A tots els efectes es considera despesa realitzada la que haja sigut pagada amb
anterioritat a la finalització de la justificació, excepte els casos en què les bases reguladores
s'establisca una altra cosa. D'acord amb el tenor literal del conveni, i l'últim raonament posat de
manifest s'han de traure les conclusions següents:

-Atés  que  se  subvencionen  les  despeses  corrents  derivades  d'activitats  realitzades  en  la
temporada 2015-2016, totes les factures han de ser de la temporada 2015-2016.  
-D'acord  amb  l'article  31  de  la  LGS  i  les  bases  reguladores  es  considera  que  la  despesa
realitzada és aquella que haja sigut facturada.
-Les factures poden ser anteriors a  la firma del present conveni però sempre de la temporada
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2015-2016.

El  projecte  d'acció  o  conducta  a  finançar  té  per  objecte  el  foment  d'una  activitat  d'utilitat
pública, d'interés social o de promoció d'una finalitat pública (article 2.1.c) de  la  Llei general de
subvencions.

El crèdit és l'adequat i el suficient.

La  competència per a l'aprovació del present conveni li correspon a la Junta de Govern Local
mitjançant la seua firma, ja que és l'òrgan competent per a l'atorgament de subvencions segons
el Decret núm. 2016-229, de 10 de febrer de 2016, sobre delegacions de l'Alcaldia en la Junta
de Govern Local.

En la formalització del conveni l'entitat beneficiària de la subvenció haurà d'acreditar els extrems
següents:

a)  Donada  la  naturalesa  contractual  del  conveni  de  col·laboració  instrumentat  en virtut  del
principi de llibertat de pactes consagrat a l'article 88 de la Llei 30/1992 i de la possible aplicació
dels principis del RDL 3/2011 per a resoldre els dubtes que puguen presentar-se s'ha d'acreditar
per part del tercer no estar inclosos en cap de les prohibicions de l'article 49 de la Llei 30/2007.

b) Acreditació de la seua personalitat jurídica i la capacitat del seu representant.

c) Acreditació d'estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.

d) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de  les prohibicions assenyalades en les
números 2 i 3 de l'article 13 de  la  Llei general de  subvencions.

El procediment de gestió del pressupost serà el següent:

-Amb aquest informe es fa la pertinent retenció de crèdit.
-Amb la firma del conveni es farà l'ADOPK.

Per tot el que exposa i, subjecte als condicionaments exposats, s'emet INFORME FAVORABLE,
havent  de  destacar-se  que  la  present  subvenció  té  encaix  en  el  nou  marc  competencial
dissenyat per la LRSAL. Tot això a la vista de l'article 25.1 de la Llei 7/85 i de l'article 25.2 del
mateix cos legal. Així l'article 25.2.l LBRL assenyala com a competència pròpia dels municipis
“Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure”…”

a  la  vista  de  quant  antecedeix  propose  a  la  Junta  de  Govern  Local,  amb  la  finalitat  de
posteriorment procedir a l'atorgament i pagament de la subvenció arreplegada en el conveni
entre l'Ajuntament de Moncofa i Moncofa Futbol Club l'adopció de l'ACORD següent:
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Primer. Concedir a Moncofa Futbol Club una subvenció nominativa de 5.000 € amb càrrec de la
partida ESP-341-4800 del pressupost 2016.

Segon.  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de Moncofa  i
Moncofa Futbol Club. 

Tercer. Notificar el present acord a Moncofa Futbol Club i requerir-los per a la firma del conveni
de col·laboració.”

Vist que no s'ha sol·licitat cap intervenció, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposta, la qual s'aprova per assentiment.

1.5.  Proposta d'aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre
l'Ajuntament i  l'Associació de Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques

Vista la proposta de l'Alcaldia de data 6 d'abril de 2016 que diu:

“Vist l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i l'Associació de
Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques.

Vist l'informe de la Intervenció municipal 87/2016, amb el tenor literal següent:

“Informe   d'Intervenció número 87/2016

Assumpte:  Fiscalització  del  conveni  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  de  Moncofa  i
l'Associació de Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques, que implica l'atorgament d'una subvenció
per a despeses corrents per import de 600 €.
Exercici: 2016.

1. FETS

Es  presenta  a  fiscalització  el  conveni  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  de  Moncofa  i
l'Associació de Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques, que implica l'atorgament d'una subvenció
per a despeses corrents per import de 600 €.
En l'expedient que s'aporta consten els documents següents:

-Providència d'Alcaldia, d'incoació de l'expedient.
-Esborrany  del  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  i  l'Associació  de
Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques.

2. FONAMENTS DE DRET

a) Llei 30/1992 de Règim Jurídic de  les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
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comú.
b) RDL 3/2011 (TRLCSP)
c) Llei 38/2003 general de subvencions.
d) Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova la refosa en un únic text de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
e) Reial Decret 887/2006 que aprova el reglament de la Llei general de subvencions.

3. INFORME

D'acord amb l'article  214 del  Reial  Decret  Legislatiu  2/2004 es  procedix  a emetre l'informe
següent:

L'article  88  de  la  Llei  30/1992  estableix:  “Les  administracions  públiques  podran  celebrar
convenis  amb  persones  tant  de  dret  públic  com privat  sempre  que  no  siguen  contraris  a
l'ordenament jurídic i no facen referència a matèries que no siguen susceptibles de transacció i
tinguen per objecte satisfer l'interés públic...”.

El 4.1.d) del TRLCSP estableix que queden exclosos del seu àmbit d'aplicació els convenis de
col·laboració que celebre l'administració amb persones físiques o jurídiques subjectes a dret
privat, sempre que el seu objecte no estiga comprés en el dels contractes regulats en aquesta
llei.

L'objecte  del  present  conveni  de  col·laboració  és  una  aportació  econòmica  per  part  de
l'Ajuntament de Moncofa per import de 600 € amb càrrec de la partida pressupostària SNT-311-
48001 pressupost de l'exercici 2016. Aquesta subvenció tindrà caràcter prepagable i haurà de
ser justificada com a màxim en el termini d'un mes a comptar de la subscripció del conveni, i en
tot cas abans del 31 de desembre de 2016. Aquesta justificació es farà amb factures originals.

D'acord amb l'article 31 de la LGS es considera despesa subvencionable aquell despesa que de
manera clara responga a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitze en el termini que
s'ha establit. A tots els efectes es considera despesa realitzada la que haja sigut pagada amb
anterioritat a la finalització de la justificació, excepte els casos en què a les bases reguladores
s'establisca una altra cosa. D'acord amb el tenor literal del conveni, i l'últim raonament posat de
manifest s'han de traure les conclusions següents:

-Atés que se subvencionen les despeses corrents derivades d'activitats realitzades en l'exercici
2016, totes les factures han de correspondre a la dita anualitat.
-D'acord  amb  l'article  31  de  la  LGS  i  les  bases  reguladores  es  considera  que  la  despesa
realitzada és aquella que haja sigut facturada.
-Les factures poden ser anteriors a  la  firma del present conveni però sempre de l'exercici 2016.

El  projecte  d'acció  o  conducta  a  finançar  té  per  objecte  el  foment  d'una  activitat  d'utilitat
pública, d'interés social o de promoció d'una finalitat pública (article 2.1.c) de la Llei general de
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subvencions. 

La competència per a l'aprovació del present conveni  correspon a la Junta de Govern Local
mitjançant la seua firma, ja que és l'òrgan competent per a l'atorgament de subvencions segons
el Decret núm. 2016-229 de 10 de febrer de 2016, sobre delegacions de l'Alcaldia en la Junta de
Govern Local.

Hi ha crèdit adequat i suficient.

En la formalització del conveni l'entitat beneficiària de la subvenció haurà d'acreditar els extrems
següents:

a)  Donada  la  naturalesa  contractual  del  conveni  de  col·laboració  instrumentat  en virtut  del
principi de llibertat de pactes consagrat a l'article 88 de la Llei 30/1992 i de la possible aplicació
dels principis del TRLCSP per a resoldre els dubtes que puguen presentar-se ha d'acreditar-se
per part del tercer no estar inclosos en cap de  les prohibicions del citat TRLCSP.
b) Acreditació de  la seua personalitat jurídica i la capacitat del seu representant.
c)  Acreditació  d'estar  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  tributàries  i  amb  la
Seguretat Social.
d) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les prohibicions assenyalades en les
números 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

Per tot el que exposa i, subjecte als condicionaments exposats, s'emet INFORME FAVORABLE,
havent  de  destacar-se  que  la  present  subvenció  té  un  perfecte  encaix  en  el  nou  marc
competencial  dissenyat per la LRSAL, ja que l'article 25 LBRL assenyala com a competència
pròpia dels municipis “Promoció de l'esport i  instal·lacions esportives i  d'ocupació del temps
lliure” i “Promoció de la cultura i equipaments culturals”….”

A  la  vista  de  quant  antecedeix  propose  a  la  Junta  de  Govern  Local,  amb  la  finalitat  de
posteriorment procedir a l'atorgament i pagament de la subvenció arreplegada en el conveni
entre l'Ajuntament de Moncofa i l'Associació de Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques l'adopció de
l'ACORD següent:

Primer. Concedir a l'Associació de Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques una subvenció nominativa
de 600 € amb càrrec de la partida SNT-311-48001 del pressupost 2016.

Segon.  Aprovar  el  conveni  de col·laboració  a  subscriure entre  l'Ajuntament  i  l'Associació  de
Fibromiàlgia i Malalties Reumàtiques.

Tercer.  Notificar  el  present  acord  a  l'Associació  de  Fibromiàlgia  i  Malalties  Reumàtiques,  i
requerir-los per a la firma del conveni de col·laboració.”
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Vist que no s'ha sol·licitat cap intervenció, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposta, la qual s'aprova per assentiment.

1.6. Proposta d'adhesió a l'acord de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge,
Obres Públiques i Vertebració del Territori i FACSA, per a coordinar el pagament de
les ajudes de deutes generats per impagament del subministrament d'aigua per part
dels clients d'aquesta empresa, amb residència habitual a la Comunitat Valenciana,
que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica

Vista la proposta de la regidora delegada de Serveis Socials de data 8 d'abril de 2016 que diu:

“Vist l'acord de col·laboració entre  la Conselleria d'Habitatge, Obres  Públiques i Vertebració del
Territori i FACSA, per a coordinar el pagament de les ajudes de deutes generats per impagament
del subministrament d'aigua per part dels clients d'aquesta empresa, amb residència habitual a la
Comunitat Valenciana, que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica. 

Vist que amb l'adhesió a aquest acord de col·laboració, l'Ajuntament de Moncofa es compromet a
realitzar una avaluació de la situació per a determinar els que poden ser beneficiaris de les ajudes
econòmiques  que  venen regulades  en  l'Orde  3/2015,  de 23  de  desembre,  de  la  Conselleria
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió
social i  la pèrdua d'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer, i se n'efectua la
convocatòria.

Vist que una vegada efectuada l'adhesió a aquest acord de col·laboració i avaluades les situacions
familiars susceptibles de ser beneficiàries de les ajudes econòmiques regulades en la mencionada
Orde, l'Ajuntament de Moncofa haurà de comunicar les persones en situació de risc d'exclusió
social a l'empresa subministradora FACSA.

Vist que l'Ajuntament de Moncofa haurà d'abonar el deute de l'empresa subministradora FACSA i
comunicara  el  dit  abonament  a  la  Conselleria  d'Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del
Territori.

Vist que la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori realitzarà el pagament
d'aquestes ajudes a l'Ajuntament de Moncofa amb càrrec de la partida pressupostària que figura en
l'Ordre 3/2015 de 23 de desembre, de la Conselleria d'Habitatge ,Obres Públiques i Vertebració del
Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a evitar
la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua d'habitatge per no poder atendre
al pagament del lloguer.

Considerant que de conformitat amb allò que disposa l'article 23.2.b) de la Llei  7/1985 de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i
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Règim Jurídic de les entitats locals; i la Resolució número 1.146/2015, de 9 de juliol, de delegació
de competències que en el punt tercer atribueix a la Junta de Govern Local: “16. L'aprovació de
convenis de col·laboració amb altres entitats”.

PROPOSA:

Primer.  Aprovar  l'adhesió  a  l'acord de  col·laboració  entre  la  Conselleria d'Habitatge,  Obres
Publiques i Vertebració del Territori i FACSA per a coordinar el pagament de les ajudes per deutes
generats per impagament del  subministrament d'aigua potable per part dels clients d'aquesta
empresa,  amb  residència  habitual  en  Comunitat  Valenciana,  que  es  troben  en  situació  de
vulnerabilitat econòmica.

Segon. Comunicar aquest acord a la Societat de Foment Agrícola Castellonenc (FACSA), i a la
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.”

Vist que no s'ha sol·licitat cap intervenció, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposta, la qual s'aprova per assentiment.

1.7. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial de Castelló per a la
realització de curses a peu de muntanya i asfalt en l'exercici 2016

Vista la proposta del primer tinent d'alcalde, de data 6 d'abril de 2016 que diu:

“Vistes les bases de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província de Castelló
per a la realització de curses a peu, de muntanya i asfalt durant l'exercici 2016, segons l'edició
publicada en el BOP 31, de data 12 de març de 2016.

Vista la memòria descriptiva de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció. 

Vist el certificat d'existència de crèdit emés per la Intervenció municipal.

Considerant el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,  Reguladora de les
Bases del  Règim Local,  en relació amb l'article 53.2 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; i la Resolució número 1.146/2015, de 9 de juliol, de delegació de competències
que en el punt tercer atribueix a la Junta de Govern Local: “1. Sol·licitar i acceptar subvencions.”

PROPOSE:

Primer. Sol·licitar subvenció a la Diputació Provincial de Castelló per la quantia màxima establida
en les bases de la convocatòria la qual ascendeix a 1000€ IVA inclòs.

Segon. Facultar l'Alcaldia per a realitzar tots els tràmits relatius a la sol·licitud de subvenció.”
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Vist que no s'ha sol·licitat cap intervenció, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposta, la qual s'aprova per assentiment.

1.8. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial de Castelló per a la
promoció de recreacions històriques en l'exercici 2016

Vista la proposta de l'Alcaldia de data 8 d'abril de 2016 que diu:

“Vist que en data 10/03/2016 s'han publicat en el Butlletí Oficial de la Província número 30 les
bases reguladores del  procediment per  a  la  concessió  de subvencions a  ajuntaments  de la
província  per  a  la  promoció  de  la  cultura  a  través  de  la  promoció  de  recreacions  i  festes
històriques que, en el seu desenrotllament, reflectisquen el rigor i fidelitat històrica i que es
realitzen a la província de Castelló.

Vist que l'Ajuntament de Moncofa està organitzant durant els últims tretze anys el Dia de la
Carta Pobla,  recreació de l'acte d'entrega per Guillem de Montcada en 1253 de la carta de
poblament a Bernat Mestre i 37 persones més, fet que dóna creació fefaent de la població de
Moncofa.

Considerant el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del  Règim Local,  en relació amb l'article 53.2 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; i la Resolució número 1.146/2015, de 9 de juliol, de delegació de competències
que en el punt tercer atribueix a la Junta de Govern Local: “1. Sol·licitar i acceptar subvencions.”

PROPOSA:

Primer. Sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló una subvenció per a l'organització del Dia
de la Carta Pobla en 2016.

Segon. Comunicar aquest acord a la Diputació Provincial de Castelló.”

Vist que no s'ha sol·licitat cap intervenció, l'alcalde, Sr. Alós Valls (Grup Popular), sotmet a votació
la proposta, la qual s'aprova per assentiment.

1.9. Despatx extraordinari

En aquest punt no hi ha hagut cap assumpte que tractar.

2. Control dels òrgans de govern:
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2.1. Precs i preguntes

En aquest punt no s'ha produït cap intervenció.

2.2. Dació de compte de la sentència dictada en el recurs d'apel·lació 487/2015

El secretari informa que d'aquesta sentència ja es va donar compte en la sessió del passat 14 de
març de 2016.

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


