
         Ajuntament de Moncofa
        P-1207700-D Secretaria
        Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
        12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
         www.moncofa.com  

             

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 23
Data: 10 d'octubre de 2016
Horari: de 13.15 a 13.50 
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 Sales Peixó, segon tinent d'alcalde (Grup Popular)
4. Mª Teresa Alemany Rius, regidora (Grup Popular)
5. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)

Secretari:

Marc Palomero Llopis

Ordre del dia:

1. Part resolutòria:

1.1 Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
1.2 Proposta - subvenció per a actuacions de control sobre plagues de mosques i mosquits

vectors de malalties 2016 (tercer període).
1.3 Proposta  -  autorització  d'inici  de les  obres  de condicionament  de parcel·la  per  a  ús

provisional d'emmagatzematge de productes ceràmics, en la parcel·la núm. 23 del sector
2 de sòl urbanitzable industrial.

1.4 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Moncofa i el
C.F. Veterans Moncofa.

1.5 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Moncofa i el
Club de Columbicultura Moncofense.

1.6 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Moncofa i  la
Societat de Caça l'Agró.
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1.7 Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Moncofa i  
l'Associació Cultural Esportiva Moncofa

1.8 Despatx extraordinari

2. Control dels òrgans de govern

2.1. Precs i preguntes

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  2568/1986,  de  28  de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, el primer tinent d'alcalde, Sr. José Mª Andrés Alós, en substitució de l'alcalde
Alós  Valls  (Grup  Popular),  pregunta  als  membres  de  la  Junta  si  desitgen  formular  alguna
observació a l'acta de la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2016 que se'ls ha distribuït
juntament amb la convocatòria. 

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la
totalitat d'assistents. 

1.2 Proposta - subvenció per a actuacions de control sobre plagues de mosques i 
mosquits vectors de malalties 2016 (tercer període)

SUBVENCIÓ  PER  A  ACTUACIONS  DE  CONTROL  SOBRE  PLAGUES  DE  MOSQUES  I
MOSQUITS VECTORS DE MALALTIES 2016 (TERCER PERÍODE)

Vistes les bases reguladores de les subvencions a ajuntaments de la província de Castelló per a
actuacions de control sobre plagues de mosques i mosquits vectors de malalties 2016 (tercer
període), publicades en el BOP número 46, de data 16 d'abril de 2016.

Vist l'extracte de l'acord de la Junta de Govern de la Diputació publicat en el BOP número 49 de
data 23 d'abril de 2016.

Vista la documentació tècnica.

Vist el certificat d'informe de crèdit emés per Intervenció.

Vist que el termini per a presentar la sol·licitud de subvenció acaba el dia 20 de novembre de
2016.
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Atesa la  competència  atribuïda  a  la  Junta  de  Govern  Local  mitjançant  el  Decret  d’Alcaldia
número 1382/2011, d'11 de juny, per a sol·licitar i acceptar subvencions.

PROPOSA

Primer. Sol·licitar subvenció per a actuacions de control sobre plagues de mosques i mosquits
vectors de malalties 2016 (tercer període), a la Diputació Provincial de Castelló.

Segon. Facultar l'Alcaldia per a realitzar tots els tràmits relatius a la sol·licitud de subvenció.

Davant de la falta d'observacions es considera aprovada per assentiment de la 
totalitat d'assistents. 

1.3 Proposta - autorització d'inici de les obres de condicionament de parcel·la per a
ús provisional d'emmagatzematge de productes ceràmics, en la parcel·la núm. 23 del
sector 2 de sòl urbanitzable industrial.

Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l'Ajuntament de Moncofa, atenent les funcions que li
confereix l'art. 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la resta
de normativa d'aplicació i atenent els informes del tècnic de Gestió de data 29 de setembre de
2016 i de l'aparellador municipal de data 30 de setembre de 2016, eleva a la Junta de Govern
Local, l'adopció de l'ACORD següent:

Antecedents

Que en virtut d'escrit amb número de registre d'entrada 3119, de data 3 de maig de 2016, Javi-
er Aparici Bartoll, que manifesta actuar en representació de la mercantil Azulmed, SLU, sol·licita
llicència per al condicionament de parcel·la per a ús provisional d'emmagatzematge de produc-
tes ceràmics en la parcel·la núm. 23 del sector 2 de sòl urbanitzable industrial d'aquesta locali-
tat.

Que mitjançant un acord de la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària en data 20
de juny de 2016, es resol el següent:

Primer. Atorgar la llicència sol·licitada d'obres provisional per a condicionament de parcel·la per a
ús provisional d'emmagatzematge de productes ceràmics, en la parcel·la núm. 23 del sector 2 de
sòl urbanitzable industrial, a nom d'AZULMED, SLU, tenint en compte que:

-El projecte bàsic presentat és insuficient per a dur a terme la construcció i, per a obtindre l'auto-
rització, a l'inici de l'obra haurà de presentar-se el projecte d'execució, degudament visat, com a
complement al projecte bàsic, que incloga tots els documents d'obligada justificació.
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- La presentació de la declaració responsable ambiental, amb la documentació indicada en la
Llei 5/2014, permetrà a l'interessat l'obertura i inici de l'activitat transcorregut el termini mà-
xim d'un mes des de la dita presentació.

Segon. Fer constar en el registre de la propietat abans d'iniciar l'obra o instal·lació, el compromís
de demolir o eradicar l'actuació quan es complisca la condició que s'estableix en la present auto-
rització; açò és, l’aprovació del programa d'actuació integrada o instrument urbanístic que perme-
ta desenrotllar el planejament municipal de la zona. Així mateix, aquests usos i obres hauran de
cessar i, en tot cas, ser demolides les obres, sense dret a cap indemnització, quan així ho acorde
l'Administració urbanística.

Tercer.  Requerir  al  sol·licitant  a  fi  que,  abans  d'iniciar  l'obra  o  instal·lació,  presente  davant
d'aquest Ajuntament, el certificat registral acreditatiu del compromís de demolir o eradicar l'actu-
ació quan es complisquen les condicions establides en l'informe dels serveis tècnics municipals de
data 6 de juny de 2016.

Quart. Concedir un termini de temps necessari per a la total realització de tots els treballs en 6
mesos, a partir de la data de notificació.

Cinqué. La present llicència s'atorga d'acord amb les previsions de la legislació i del planejament,
excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers. 

Sisé. Notificar als que apareguen com a interessats en el present expedient la present resolució; i
advertir-los dels recursos que hi procedeixen, l’òrgan per a interposar-los i el termini per a pre-
sentar-los; així com als serveis tècnics d'inspecció.

Seté. Donar compte a l'òrgan delegatori de la present resolució, així com al Ple de la corporació
en la pròxima sessió que se celebre.”

Que per mitjà d'un escrit amb número de registre d'entrada 7141, de data 14 de setembre de
2016, Sr. Javier Aparici Bartoll, que manifesta actuar en nom i representació de la mercantil
Azulmed, SL Unipersonal, sol·licita d'aquesta administració, tindre per presentada la documenta-
ció que s'acompanya i per complides les obligacions imposades a la mercantil Azulmed, SLU en
l'atorgament de la llicència d'obres provisional per a condicionament de parcel·la per a ús provi -
sional d'emmagatzematge de productes ceràmics.

Que adjunta al dit escrit, l’acta de manifestacions de data 15 de juliol de 2016 amb número de
protocol 960 davant de la notària, Sra. Inmaculada Nieto Aldea, així com l’acreditació registral de
la inscripció dels compromisos en ella assumits.

Que  així  mateix,  per  mitjà  d'un  escrit  amb  número  de  registre  d'entrada  7.233  de  data
19/09/2016, Sr. Javier Aparici Bartoll en representació de la mercantil AZULMED, SLU, adjunta el
projecte bàsic i d'execució (visat núm. 1063, de 5/07/2016), per a condicionament de parcel·la
per a ús provisional d’emmagatzemament de productes ceràmics, en la parcel·la núm.
23 del sector 2 de sòl urbanitzable industrial (exp. 2380/16).
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Normativa tècnica

1. D’acord amb el que estableix l'art. 29.3 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generalitat,
d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació (LOFCE): “L'execució de les obres incloses en
l'àmbit d'aquesta Llei, emparades per la llicència municipal d'edificació que autoritza a edificar,
només podrà portar-se a efecte prèvia aportació a l'Ajuntament del projecte d'execució i l'estudi
de seguretat i salut, quan aquest siga exigible per la legislació aplicable.”

2. Després de revisar la documentació presentada es comprova que s'ajusta i complementa el
projecte bàsic, per al qual es va obtindre llicència d'obres.

Fonaments jurídics

Que el present informe (en referència a l'informe del tècnic de gestió) té per objecte fiscalitzar
el compliment del condicionant segon i tercer de l'acord de la Junta de Govern Local de data 20
de juny de 2016 a què es fa referència en els antecedents del present.

Que l'art. 216.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant LOTUP) assenyala, en relació
amb les obres i usos provisionals que: “La provisionalitat de l'obra o ús ha de deduir-se de les
pròpies característiques de la construcció o de circumstàncies objectives, com la viabilitat eco-
nòmica de la implantació provisional o l'escàs impacte social de la futura eradicació. L'autoritza-
ció s'atorgarà subjecta al compromís de demolir o eradicar l'actuació quan vença el termini o es
complisca la condició que s'establisca a l'autoritzar-la, amb renúncia a tota indemnització, que
haurà de fer-se constar en el registre de la propietat abans d'iniciar l'obra o utilitzar la instal·la -
ció”.

Que l'art. 13.2.d) del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana estableix que: “La realització d'usos i obres de ca-
ràcter provisional que s'autoritzen per no estar expressament prohibits per la legislació territori-
al i urbanística, o la sectorial i siguen compatibles amb l'ordenació urbanística. Aquests usos i
obres hauran de cessar i, en tot cas, ser demolides les obres, sense dret a cap indemnització,
quan així ho acorde l'administració urbanística”.

Que així mateix, aquest precepte disposa que l'eficàcia de les autoritzacions corresponents,
sota les condicions indicades expressament acceptades pels seus destinataris, quedarà supedi-
tada a la constància en el Registre de la Propietat de conformitat amb la legislació hipotecària.

Que respecte d'això, l'art. 76 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les
normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció
en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística, estableix que la concessió de
les llicències per a usos i obres de caràcter provisional es farà constar en el Registre de la Pro -
pietat per mitjà de nota al marge de l'última inscripció de domini de la finca corresponent. 
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Que així mateix, aquest precepte estableix que la nota es prendrà a sol·licitud del titular regis-
tral, o amb la seua audiència a requeriment de l'administració actuant, a la qual s'acompanye la
certificació literal de l'acord de concessió de la llicència i s’hi expressarà, a la vista de la certifi -
cació administrativa, el deure de demolició de les edificacions quan ho acordara l'ajuntament,
sense dret a indemnització si és el cas, i amb les altres conseqüències previstes en la legislació
urbanística.

Que atenent la documentació aportada pel sol·licitant, ha de donar-se per omplits els condicio-
nants establits en els apartats segon i tercer de l'acord de la Junta de Govern Local en relació
amb el present expedient.

Que l'òrgan competent serà la Junta de Govern Local en virtut del que disposen els art. 21.3 i
23.2.b) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, de l'art. 43 i se-
güents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'orga-
nització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i del Decret d'Alcaldia núm. 1146/15
de data 9 de juliol, pel qual es van delegar en la Junta de Govern Local, determinades atribuci -
ons de l'Alcaldia.

Que en relació amb els mitjans d'impugnació contra la corresponent resolució, podrà interpo-
sar-se recurs de reposició amb caràcter potestatiu, davant de l'alcalde, dins del termini d'un
mes comptat a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació segons el que disposa
l'art. 52 LBRL en relació amb els arts. 116 i 117 LRJ-PAC.

Que d'acord amb el que disposa l'art. 52 LBRL i Art. 116.2 LRJ-PAC i 7 i següents de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, podrà pre-
sentar-se directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administra-
tiu de Castelló dins del termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la recepció de
la notificació, i no podrà interposar-se aquest fins que siga resolt expressament o s'haja produït
la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Que en conseqüència i atenent a tot el que antecedeix, procedeix elevar a la Junta de Govern
Local l'adopció de l'ACORD següent:

Primer. Autoritzar  l'inici  de  les  obres  de  condicionament de  parcel·la  per  a  ús  provisional
d'emmagatzematge  de  productes  ceràmics,  en  la  parcel·la  núm.  23  del  sector  2  de  sòl
urbanitzable  industrial,  d'acord amb les  condicions  establides  en Junta  de Govern  Local  de
l'Ajuntament, de data 26/06/2016, pel qual se li concedeix la llicència d'obres.

Segon. Recordar al sol·licitant que la presentació de la declaració responsable ambiental, amb
la documentació indicada en la Llei  6/2014 de 25 de juliol,  de la Generalitat, de Prevenció,
Qualitat  i  Control  Ambiental  d'Activitats  a  la  Comunitat  Valenciana,  és  requisit  previ  per  a
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l'obertura  i  inici  de  l'activitat,  transcorregut  el  termini  màxim  d'un  mes  des  de  la  dita
presentació.

Tercer. Tindre per omplits per part de la mercantil Azulmed, S.L.U, els condicionants segon i
tercer de l'acord de la Junta de Govern Local haguda en data 20 de juny de 2016 en relació amb
la concessió de la llicència d'obres provisional per al condicionament de parcel·la.

Quart.  Notificar  als  que  apareguen  com a  interessats  en  el  present  expedient  la  present
resolució; advertir-los dels recursos que hi procedeixen, l’òrgan per a interposar-los i el termini
per a presentar-los; així com als serveis tècnics d'inspecció.

Quint.  Donar  compte  a  l'òrgan  delegatori  de  la  present  resolució,  així  com  al  Ple  de  la
corporació en la pròxima sessió que se celebre.

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la
totalitat d'assistents. 

1.4  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de
Moncofa i  el CF Veterans Moncofa.

Vista la providència d'aquesta Alcaldia relativa a la incoació d'expedient per a la concessió de
subvenció nominativa per import de 500 al CF Veterans Moncofa.

Vist l'esborrany de conveni a subscriure entre l'Ajuntament i l'entitat beneficiària.

Vist l'informe de la Intervenció municipal 417/2016, amb el tenor literal següent:

"Informe d'Intervenció número 417/2016.

Assumpte:  Fiscalització  del  conveni  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  de  Moncofa  i  el  CF
Veterans Moncofa, que implica l'atorgament d'una subvenció nominativa per a despeses corrents
per import de 500 €.
Exercici: 2016.

1. FETS

Es presenta a  fiscalització el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i el CF
Veterans Moncofa, que implica l'atorgament d'una subvenció nominativa per a despeses corrents
per import de 500 €. 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'entitat beneficiària.
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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:

En primer lloc ha d'assenyalar-se, pel que fa al present cas, que procedeix la concessió directa
de la subvenció per mitjà de l'oportú conveni de col·laboració. Tot això a causa de la previsió
nominativa de la subvenció en el pressupost municipal per a 2016.

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 (...)”.

L'article  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 500 € amb càrrec a la partida pressupostària ESP-341-
48004 del pressupost 2016.

Aquesta subvenció tindrà caràcter prepagable i haurà de ser justificada com a màxim a 31 de
desembre  d'enguany.  Aquesta  justificació  es  farà  amb  factures  originals  i  per  mitjà  de  la
utilització del model de compte justificatiu que s'ha unit al conveni.

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 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:
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-Atés  que  se  subvencionen  les  despeses  corrents  derivades  d'activitats  realitzades  en  la
temporada 2015-2016, totes les factures han de ser de l'esmentada temporada.  
-D'acord  amb  l'article  31  de  la  LGS  i  les  bases  reguladores  es  considera  que  la  despesa
realitzada és aquella que ha sigut facturada.
-Les factures poden ser anteriors a la firma del present conveni però sempre de la temporada
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 de la subvenció continguda en el present conveni correspon a
la Junta de Govern Local per mitjà de l'aprovació del referit instrument de col·laboració, 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 cal acreditar-se
per part del tercer no estar inclòs en cap de les prohibicions del citat RDL 3/2011.

b) Acreditació de la 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.

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 s’exposa i, subjecte als condicionaments exposats, s'emet INFORME FAVORABLE, i
cal  destacar  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
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municipis la “Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure”.

A la vista de tot el que 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 CF Veterans Moncofa, l'adopció de l'ACORD següent:

Primer. Concedir al CF Veterans Moncofa una subvenció nominativa de 500 € amb càrrec a la
partida ESP-341-48004 del pressupost 2016.

Segon. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Moncofa i l'entitat
beneficiària, i facultar l’alcalde per a la firma de tots els documents que resulten necessaris per
a dotar d'efectivitat al present acord.

Tercer. Notificar el present acord a l'entitat beneficiària i requerir-los per a la firma del conveni
de col·laboració.

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la
totalitat d'assistents. 

1.5  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de
Moncofa i  el Club de Columbicultura Moncofense

Vista la providència d'aquesta Alcaldia relativa a la incoació d'expedient per a la concessió de
subvenció nominativa per import de 1.500 € al Club de Columbicultura Moncofense.

Vist l'esborrany de conveni a subscriure entre l'Ajuntament i l'entitat beneficiària.

Vist l'informe de la Intervenció municipal 413/2016, amb el tenor literal següent:

"Informe d'Intervenció número 413/2016

Assumpte: Fiscalització del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i el Club  de
Columbicultura  Moncofense,  que  implica  l'atorgament  d'una  subvenció  nominativa  per  a
despeses corrents per import de 1.500 €.
Exercici: 2016.

1. FETS

Es presenta a fiscalització el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i el Club
de  Columbicultura  Moncofense,  que  implica  l'atorgament  d'una  subvenció  nominativa  per  a
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despeses corrents per import de 1.500 €. 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'entitat beneficiària.

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:

En primer lloc ha d'assenyalar-se, pel que fa al present cas, que procedeix la concessió directa
de la subvenció per mitjà de l'oportú conveni de col·laboració. Tot això a causa de la previsió
nominativa de la subvenció en el pressupost municipal per a 2016.

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 (...)”.

L'article  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 1.500 € amb càrrec de la partida pressupostària ESP-
341-48006 del pressupost 2016.

Aquesta subvenció tindrà caràcter prepagable i  haurà de ser justificada com a màxim a 31 de
desembre  d'enguany.  Aquesta  justificació  es  farà  amb  factures  originals  i  per  mitjà  de  la
utilització del model de compte justificatiu que s'ha unit al conveni.

D'acord amb l'article 31 de la LGS es considera despesa subvencionable aquella despesa que de
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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 el 2016,
totes les factures han de ser de l'any 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 l'any 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 de la subvenció continguda en el present conveni correspon a
la Junta de Govern Local per mitjà de l'aprovació del referit instrument de col·laboració, 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 cal acreditar
per part del tercer no estar inclòs en cap de les prohibicions del citat RDL 3/2011.

b) Acreditació de la 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 els
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.
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Per  tot  el  que  exposa  i,  subjecte  als  condicionaments  exposats,  s'emet  INFORME
FAVORABLE, i s’ha 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  la “Promoció de l'esport i  instal·lacions
esportives i d'ocupació del temps lliure”.

A la vista de tot el que 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 de Columbicultura Moncofense, l'adopció de l'ACORD
següent:

Primer. Concedir al Club de Columbicultura Moncofense una subvenció nominativa de 1.500 €
amb càrrec de la partida ESP-341-48006 del pressupost 2016.

Segon. Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de Moncofa  i
l'entitat beneficiària, i facultar a l’alcalde per a la firma de tots els documents que resulten
necessaris per a dotar d'efectivitat al present acord.

Tercer. Notificar el present acord a l'entitat beneficiària i requerir-los per a la firma del conveni
de col·laboració.

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la
totalitat d'assistents

1.6  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de
Moncofa i la Societat de Caça l'Agró

Vista la providència d'aquesta Alcaldia relativa a la incoació d'expedient per a la concessió de
subvenció nominativa per import de 600 a la Societat de Caça l'Agró.

Vist l'esborrany de conveni a subscriure entre l'Ajuntament i l'entitat beneficiària.

Vist l'informe de la Intervenció municipal 415/2016, amb el tenor literal següent:

"Informe d'Intervenció número 415/2016

Assumpte: Fiscalització del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Moncofa i la Societat
de Caça l'Agró, que implica l'atorgament d'una subvenció nominativa per a despeses corrents
per import de 600€.
Exercici: 2016.
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1. FETS

Es  presenta  a   fiscalització  el  conveni  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  de  Moncofa  i  la
Societat de Caça l'Agró, que implica l'atorgament d'una subvenció nominativa 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'entitat beneficiària.

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:

En primer lloc ha d'assenyalar-se, pel que fa al present cas, que procedeix la concessió directa
de la subvenció per mitjà de l'oportú conveni de col·laboració. Tot això a causa de la previsió
nominativa de la subvenció en el pressupost municipal per a 2016.

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 (...)”.

L'article  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 600 € amb càrrec de la partida pressupostària ESP-341-
48008 del pressupost 2016.

Aquesta subvenció tindrà caràcter prepagable i haurà de ser justificada com a màxim a 31 de
desembre  d'enguany.  Aquesta  justificació  es  farà  amb  factures  originals  i  per  mitjà  de  la
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utilització del model de compte justificatiu que s'ha unit al conveni.

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 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 el 2016,
totes les factures han de ser de l'any 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 l'any 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 de la subvenció continguda en el present conveni correspon a
la Junta de Govern Local per mitjà de l'aprovació del referit instrument de col·laboració, 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 cal acreditar
per part del tercer no estar inclòs en cap de les prohibicions del citat RDL 3/2011.

b) Acreditació de la 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 els
números 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

El procediment de gestió del pressupost serà el següent:
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-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, i s’ha de destacar que la present subvenció té una perfecte encaix en el
nou marc competencial dissenyat per la LRSAL, ja que l'article 25 LBRL assenyala
com a competència pròpia dels municipis  la “Promoció de l'esport i  instal·lacions
esportives i d'ocupació del temps lliure”.

A  la  vista  de  quant  antecedix  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 la Societat de Caça l'Agró, l'adopció de l'ACORD següent:

Primer. Concedir a la Societat de Caça l'Agró una subvenció nominativa de 600 € amb càrrec de
la partida ESP-341-48008 del pressupost 2016.

Segon. Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de Moncofa  i
l'entitat beneficiària,  i  facultar  l’alcalde  per  a  la  firma  de  tots  els  documents  que  resulten
necessaris per a dotar d'efectivitat el present acord.

Tercer. Notificar el present acord a l'entitat beneficiària i requerir-los per a la firma del conveni
de col·laboració.

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la
totalitat d'assistents.

1.7  Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de
Moncofa i l'Associació Cultural Esportiva Moncofa

Vista la providència d'aquesta Alcaldia relativa a la incoació d'expedient per a la concessió de
subvenció nominativa per import de 600 € a l'Associació Cultural Esportiva Moncofa.

Vist l'esborrany de conveni a subscriure entre l'Ajuntament i l'entitat beneficiària.

Vist l'informe de la Intervenció municipal 414/2016, amb el tenor literal següent:

"Informe d'Intervenció número 414/2016

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

1. FETS

Es  presenta  a  fiscalització  el  conveni  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  de  Moncofa  i
l'Associació Cultural Esportiva Moncofa, que implica l'atorgament d'una subvenció nominativa
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'entitat beneficiària.

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:

En primer lloc ha d'assenyalar-se, pel que fa al present cas, que procedeix la concessió directa
de la subvenció per mitjà de l'oportú conveni de col·laboració. Tot això a causa de la previsió
nominativa de la subvenció en el pressupost municipal per a 2016.

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 (...)”.

L'article  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 600 € amb càrrec de la partida pressupostària ESP-341-
48007 del pressupost 2016.
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Aquesta subvenció tindrà caràcter prepagable i haurà de ser justificada com a màxim a 31 de
desembre  d'enguany.  Aquesta  justificació  es  farà  amb  factures  originals  i  per  mitjà  de  la
utilització del model de compte justificatiu que s'ha unit al conveni.

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 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 el 2016,
totes les factures han de ser de l'any 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 l'any 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 de la subvenció continguda en el present conveni correspon a
la Junta de Govern Local per mitjà de l'aprovació del referit instrument de col·laboració, 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 cal acreditar
per part del tercer no estar inclòs en cap de les prohibicions del citat RDL 3/2011.

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
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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  s’exposa  i,  subjecte  als  condicionaments  exposats,  s'emet  INFORME
FAVORABLE, i s’ha de destacar 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  la “Promoció de l'esport i  instal·lacions
esportives i d'ocupació del temps lliure”.

A la vista de tot el que 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 Cultural Esportiva Moncofa, l'adopció de l'ACORD
següent:

Primer. Concedir a l'Associació Cultural Esportiva Moncofa una subvenció nominativa de 600 €
amb càrrec de la partida ESP-341-48007 del pressupost 2016.

Segon. Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de Moncofa  i
l'entitat beneficiària,  i  facultar  l’alcalde  per  a  la  firma  de  tots  els  documents  que  resulten
necessaris per a dotar d'efectivitat al present acord.

Tercer. Notificar el present acord a l'entitat beneficiària i requerir-los per a la firma del conveni
de col·laboració.

Davant  de  la  falta  d'observacions  es  considera  aprovada  per  assentiment  de  la
totalitat d'assistents.

1.8 Despatx extraordinari

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

2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Precs i preguntes

En aquest punt no s’ha produït cap intervenció.

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