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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 13
Data: 20 de juny de 2016
Horari: de 13 a 13.30h
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. Rocío Martínez Casado, regidora (Grup Popular)
5. Mª Teresa Alemany Rius, regidora (Grup Popular)

Oficial major en funcions de Secretaria: Mercedes Monforte Fernández.

Assisteix: Jesús Gual Sanz, interventor de l'Ajuntament de Moncofa.

Ordre del dia:

1. Part resolutòria:

1.1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

1.2. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de Castelló i
l'Ajuntament de Moncofa per a la realització de les obres de remodelació del camp de futbol
municipal, fase 1.

1.3. Proposta relativa a la llicència d'obres provisional per a condicionament de parcel·la per a
ús provisional d'emmagatzematge de productes ceràmics a nom d'Azulmed, SLU.

1.4. Proposta relativa a l'aprovació del Pla d'Immigració Municipal 2016-2019.

1.5. Proposta relativa a l'acceptació de la subvenció per a la realització d'auditories energètiques
corresponents a l'exercici econòmic 2016 atorgada per la Diputació Provincial de Castelló.

2. Control de los órganos de gobierno.
2.1.Ruegos y preguntas.
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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 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 6 de juny de 2016 que
se'ls ha distribuït juntament amb la convocatòria. 

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

1.2.  Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de
Castelló i l'Ajuntament de Moncofa per a la realització de les obres de remodelació del
camp de futbol municipal, fase 1

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

“Vist que en el pressupost de la Diputació Provincial de Castelló corresponent a l'exercici 2016
ha sigut inclosa una línia nominativa per import de 331.138,17 euros per a la formalització d'un
conveni de col·laboració per a la realització de les obres de remodelació del camp de futbol
municipal, fase 1.

Vist que pel cap de la Secció de Planificació de la Diputació Provincial per mitjà d'un escrit de
data 9/5/2016 se sol·licita la remissió de la documentació següent:

 Sol·licitud formal de subscripció del conveni.
 Projecte tècnic.
 Justificació/informe de la singularitat de l'obra, de conformitat amb el que estableix l'art. 22

de la Llei 38/03, General de Subvencions.
 Declaració responsable de no estar sotmesos en les prohibicions per a obtindre la condició

de beneficiari de la subvenció.
 Certificat  de  trobar-se  al  corrent  del  pagament  de  les  obligacions  tributàries  i  amb  la

Seguretat Social.
 Certificat del secretari/interventor que hi ha el crèdit suficient per a finançar, si és el cas, la

part del projecte que excedisca de la subvenció concedida per la Diputació, amb indicació de
la data d'aprovació del pressupost, l'aplicació pressupostària i l'import exacte de l'aportació
municipal. 
En  el  cas  de  no  tindre  crèdit,  l'acord  plenari  d'iniciació  d'expedient  de  modificació
pressupostària.

Vist que la documentació requerida per la Diputació Provincial ha sigut remesa correctament a
l'ens provincial.
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Vist l'informe favorable de supervisió del projecte realitzat per la Diputació Provincial.

Vist l'esborrany de conveni de col·laboració remés per la Diputació Provincial.

Vist l'informe favorable 235-2016 de la Intervenció municipal.

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
Règim Jurídic de les Entitats Locals, i la Resolució número 1.146/2015, de 9 de juliol, de delegació
de competències, correspon a la Junta de Govern Local la competència per a: “1. Sol·licitar i
acceptar subvencions” i “16. L'aprovació de convenis de col·laboració amb altres entitats”.

PROPOSA:

Primer. Aprovar l'esborrany de conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial de Castelló i
l'Ajuntament de Moncofa per a la realització de les obres de remodelació del  camp de futbol
municipal, fase 1.

Segon. Facultar l'alcalde per a la firma del conveni de col·laboració entre la Diputació Provincial
de Castelló i l'Ajuntament de Moncofa per a la realització de les obres de remodelació del camp de
futbol municipal, fase 1.

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

Considerant l'informe d'Intervenció que a continuació es transcriu:

“Informe d'Intervenció número 235/2016  

Assumpte:  fiscalització  de  l'esborrany  de  conveni  de  col·laboració  a  subscriure  entre

l'Ajuntament de Moncofa i la Diputació Provincial de Castelló per a la remodelació del camp de

futbol municipal, que implica, per a un pressupost d'execució d'obra de 531.138,16 €, un règim

d'aportacions de 331.138,17 € per a la Diputació i de 199.999,99 € per a l'Ajuntament.

Exercici: 2016

1. FETS
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Es presenta a fiscalització l'esborrany de conveni de col·laboració a subscriure entre 
l'Ajuntament de Moncofa i la Diputació Provincial de Castelló per a la remodelació del camp de 
futbol municipal, que implica, per a un pressupost d'execució d'obra de 531.138,16 €, un règim 
d'aportacions de 331.138,17 € per a la Diputació i de 199.999,99 € per a l'Ajuntament.

En l'expedient que s'aporta consten els documents següents:

• Providència d'alcaldia relativa a sol·licitar la subscripció del conveni de col·laboració i
a aportar la documentació requerida per la Diputació Provincial per a tal subscripció.

• Projecte de  l'obra  "Remodelació  del  camp  de  futbol  municipal"  redactat  per
l'arquitecte municipal amb un pressupost base de licitació de 531.138,16 €.

• Proposta de  l'alcalde a  la  Junta  de Govern Local  (JGL)  amb vista a  sol·licitar  la
subscripció del conveni de col·laboració i a aportar la documentació requerida per la
Diputació Provincial per a tal subscripció.

• Acord de la Junta de Govern Local (JGL) de fatxa 24-05-2016 en el que se sol·licita a
la Diputació Provincial  la subscripció  del  conveni  de col·laboració i  es procedix  a
aportar la documentació requerida per la Diputació Provincial per a tal subscripció.

• Documentació requerida per la Diputació Provincial:

    - Projecte tècnic

    - Declaració responsable

    - Certificat de l'interventor

    - Certificat d'obligacions tributàries i seguretat social

• Autorització de la Conselleria per a l'execució de les obres.

• Informe de  supervisió  del  projecte  elaborat  pel  personal  tècnic  de  la  Diputació
Provincial de Castelló.

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

Segons el parer de qui subscriu el conveni de col·laboració objecte de fiscalització es regeix per
la Llei 30/1992, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú, la Llei 38/2003 General de Subvencions i pel RDL 3/2011 (TRLCSP).

El 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 susceptibles de transacció i tinguen per objecte satisfer
l'interés públic (...)”.

L'article 22.2 a) de la Llei 38/2003 disposa:

"(...) Podran concedir-se de forma directa les subvencions següents:

a)  Les  previstes  nominativament en els Pressupostos  Generals  de l'Estat,  de  les  comunitats
autònomes o de les entitats locals, en els termes arreplegats en els convenis i en la normativa
reguladora d'aquestes subvencions.

Als efectes del que estableix el paràgraf anterior, s'entén per subvenció prevista nominativament
en els Pressupostos Generals de l'Estat aquella en què almenys la seua dotació pressupostària i
beneficiari apareguen determinats en els estats de despesa del pressupost. L'objecte d'aquestes
subvencions  haurà  de  quedar  determinat  expressament  en  el  corresponent  conveni  de
col·laboració  o  resolució  de  concessió  que,  en  tot  cas,  haurà  de  ser  congruent  amb  la
classificació funcional i econòmica del corresponent crèdit pressupostari (...)".

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.

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, ja que es tracta de la substitució del ferm de gespa natural existent en el terreny
de joc per un ferm de gespa artificial que permeta un millor i més intens ús del terreny de joc.

L'esmentada actuació (substitució del ferm de gespa natural), que és objecte de cofinançament
entre  la  Diputació  Provincial  i  l'Ajuntament,  troba  un  encaix  perfecte  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”.

Tal  com acaba d'exposar-se,  en  el  vessant  purament econòmic,  el  conveni  de  col·laboració
objecte  de  fiscalització  contempla  un  règim  d'aportacions  econòmiques  (cofinançament)  de
331.138,17 € per a la Diputació i de 199.999,99 € per a l'Ajuntament.
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Respecte de l'aportació municipal han d'assenyalar-se els extrems següents:

-Hi  ha crèdit  adequat  i  suficient en l'aplicació pressupostària ESP-340-62100 Gespa artificial
camp de futbol.

-La  competència  per  a  l'aprovació  del  conveni  de  col·laboració  (sol·licitud  de  subvenció)
correspon a la Junta de Govern Local ja que és l'òrgan competent segons el Decret núm. 2016-
229, de 10 de febrer de 2016, sobre delegacions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local.

-Un vegada subscrit el conveni de col·laboració objecte de fiscalització, i als efectes de comptar
amb crèdit adequat i suficient per a procedir a la licitació de l'obra (obligació municipal d'acord
amb el conveni), haurà de comunicar-se a la Intervenció municipal als efectes de procedir a la
pertinent generació de crèdit. 

Respecte de l'aportació provincial han d'assenyalar-se els extrems següents:

-Es tracta d'una subvenció del pressupost d'obra, per la qual cosa només podrà justificar-se amb
despesa d'obra (certificacions, factures, etc.) i no amb despesa inherent a l'obra però que no
siguen obra en sentit estricte (honoraris de direcció d'obra, seguretat i salut, etc.).

-Tal com figura en el conveni es tracta d'una subvenció anual (2016) i no plurianual; extrem
aquest positiu per  a l'Ajuntament en limitar-se les  tensions de tresoreria de les aportacions
plurianuals.

-El règim d'abonaments que contempla és contra justificació (subvenció postpagable) consistent
en  presentació  de  certificació,  factura  i  certificat  d'interventor;  si  bé  no  s'especifica  si  els
abonaments  es  realitzaran  amb  cada  justificació  mensual  (certificació,  factura  i  certificat
d'intervenció)  o  al  contrari  es  realitzarà  una  vegada  compten  amb  totes  les
certificacions/factures  de  l'obra.  En  aquest  cas  seria  desitjable  que  s'especificara  que  els
abonaments de la subvenció es realitzaran amb cada justificació mensual per a així no generar
cap tensió de tresoreria a l'Ajuntament.

-S'estableixen dos períodes diferents, un per a justificar la subvenció (30-11-2016) i un altre de
vigència del conveni (20-12-2016), i s'estipula un règim sancionador per al cas de justificació
fora de termini que no ha de ser confós amb les possibles sancions en cas de no finalitzar l'obra
dins del termini de justificació i  de vigència del conveni, ja que en aquest cas, sense estar
prevista en el conveni, és possible que la sanció fóra una altra per aplicació directa de la Llei de
Subvencions.

Finalment es considera convenient realitzar les consideracions addicionals següents:

-Atés que en el mateix text del conveni s'assenyala que l'objecte de l'actuació requereix d'una
resposta immediata i urgent, l'òrgan de contractació hauria de valorar la possibilitat d'aplicar la
tramitació d'urgència a l'expedient de contractació (article 112 TRLCSP).

-Vist el règim de baixes que es contempla per a la subvenció l'òrgan de contractació hauria de
valorar la introducció de criteris d'adjudicació que no estiguen relacionats amb el preu alhora
que s'eviten qualsevol tipus de despesa addicional (modificats a l'alça) ja que serien finançats
íntegrament per l'Ajuntament.



Secretaria
Tel. 964580421
Fax: 964580348

             

Per  tot  el  que  s'ha  exposat,  s'emet  INFORME  FAVORABLE  a  l'esborrany  de  conveni  de
col·laboració amb les observacions de diferent índole posades de manifest.“

I atenent a l'esborrany de conveni que s'insereix: 

“CONVENI DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  PROVINCIAL  DE  CASTELLÓ  I
L'AJUNTAMENT  DE MONCOFA PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES “REMODELACIÓ DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL FASE 1”

REUNITS

D'UNA PART, Sr. Javier Moliner Gargallo, president de la Diputació Provincial de Castelló, actuant
en l'exercici del seu càrrec i en representació d'aquesta, facultat per a la firma d'aquest conveni
de col·laboració en virtut de l'acord adoptat per la Junta de Govern de data 14 de juny de
2016,  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  34.1  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, assistit pel senyor Manuel Pesudo Esteve, secretari
general d'aquella, en funcions de fedatari públic, en compliment del que preveuen els articles
2.h) i 3.e) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

I D'UNA ALTRA, Sr. Wenceslao Alós Valls, alcalde president de l'Ajuntament de Moncofa, amb
CIF P1207700D actuant en l'exercici del seu càrrec i en representació d'aquell, tal com disposa
l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

MANIFESTEN

Que l'Il·lustríssim Sr. President de la Diputació Provincial de Castelló i l'alcalde de l'Ajuntament
de Moncofa firmen el present conveni a fi de realitzar les obres “REMODELACIÓ DEL CAMP DE
FUTBOL MUNICIPAL FASE 1”. 

Que el present conveni és conseqüent amb les funcions de la Diputació Provincial de Castelló en
matèria de coordinació dels serveis municipals tal com arreplega l'article 36.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i  sostenibilitat de l'Administració Local,  així  com altra
normativa en matèria de Règim Local.

Així mateix, el present conveni s'emmarca dins de l'annex I del Pla Estratègic de subvencions de
la Diputació Provincial de Castelló 2014-2016, pel que fa a la concessió d'aquestes de forma
directa, en tractar-se de subvencions que no poden concórrer a les convocatòries en règim de
lliure concurrència i per la singularitat de l'obra, d'acord amb el que estableix l'article 22.2 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, quant al mateix objecte de l'obra
perquè es tracta de substituir el ferm de gespa natural existent actualment en el terreny de joc
del camp de futbol principal, per un ferm de gespa artificial que permeta un millor i més intens
ús del terreny de joc, evitant l'afecció negativa que suposa la climatologia i el desgast propi d'un
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terrer de joc de gespa natural.  Actualment el  camp necessita unes cures i  un manteniment
intensos per a aconseguir i mantindre les característiques que permeten la pràctica de l'esport
en condicions adequades. L'objecte de l'actuació requereix la necessitat d'actuació immediata i
urgent, ja que actualment s'està limitant l'ús del  camp principal, per a no espatlar-ho.

Que en el marc de col·laboració mútua que ha de presidir les relacions entre les administracions
públiques i d'acord amb el que estableix l'article 4.1.c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei  de Contractes del Sector Públic, els
representants d'ambdós parts consideren que seria molt beneficiós per al compliment dels seus
respectius fins el fet d'establir un conveni d'aquestes característiques.

Que, a més, aquest principi de col·laboració s'arreplega en l'article 6 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, en l'article 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com
l'article 15 de l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de Castelló (BOP
núm. 55, de 7 de maig de 2005).

Que sent jurídicament procedent l'establiment de l'esmentat sistema de col·laboració en les
obres  REMODELACIÓ  DEL  CAMP  DE  FUTBOL  MUNICIPAL,  FASE  1  ambdues  parts  acorden
celebrar  el  present conveni  de  col·laboració que es  regirà per  les  clàusules  que  es  fixen a
continuació. 

En conseqüència, ACORDEN

Clàusules

Primera. Objecte 

El present conveni entre la Diputació Provincial de Castelló i l'Ajuntament de Moncofa  té per
objecte la col·laboració institucional per a la realització de les obres REMODELACIÓ DEL CAMP
DE FUTBOL MUNICIPAL FASE 1 basant-se en els principis d'eficiència, estabilitat i sostenibilitat
financera i en funció dels antecedents i circumstàncies singulars que hi ha en l'expedient.

Segona. Pressupost i abast de la subvenció

PRESSUPOST. El pressupost de  l'obra es  xifra en 531.138,16 euros,  que es  corresponen al
pressupost d'execució per contracta.

ABAST DE LA SUBVENCIÓ. L'ajuda de la Diputació Provincial de Castelló és de 331.138,17 €,
xifra que suposa el 62,34% del pressupost de l'obra. El conveni preveu que el finançament es
duga a terme en una sola anualitat, mitjançant el procediment de concessió directa, per estar
prevista nominalment en el pressupost actualment en vigor.
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Consta  la  corresponent  retenció  de  crèdit  en  l'aplicació  pressupostària  34200  7622128  per
import de 331.138,17 € per a l'any 2016, número d'operació RC 12016000024001. 

Els modificats, complementaris i la resta de qüestions que suposen un increment del cost de
l'obra seran a càrrec, en tot cas, de l'Ajuntament. Així com les millores, si existeixen, que es
consideraran en tot cas com a baixes de la mateixa adjudicació.

Tercer. Extinció del conveni

El present conveni s'extingirà per qualsevol de les causes següents:

• Per mutu acord entre les parts, expressat per escrit.

• Per la impossibilitat sobrevinguda en l'execució de les obres objecte del present conveni.

• Per denúncia d'una de les parts del present conveni.

• Per incompliment d'alguna de les parts de les clàusules d'aquest.

Per aquelles establides en la legislació vigent.

Quarta. Entrada en vigor 

El conveni entrarà en vigor en la data de la firma i la vigència es fixa fins al dia 20 de desembre
de 2016.

Cinquena. Obligacions

L'Ajuntament de Moncofa procedirà a la contractació de les obres ajustant-se al que disposa el
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, així  com pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

ABONAMENT DE LA SUBVENCIÓ: L'abonament de la subvenció es realitzarà amb la justificació
prèvia de la despesa, de conformitat amb allò que s'ha disposat a continuació: 

a) Respecte al pressupost d'execució per contracta: 

 les  certificacions  d'obres,  que  necessàriament  hauran  de  basar-se  en
relacions valorades a l'origen.

 les factures corresponents.

b) Certificat de l'interventor o secretari interventor acreditatiu de les obligacions
reconegudes amb càrrec al pressupost de l'entitat en relació amb les despeses del
punt  a)  anterior,  amb expressió de  l'aplicació  pressupostària;  el  detall  de  les
distintes factures que ho integren (identificant-ne l'emissor, número, concepte i
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import),  així  com  la  data  d'aprovació  i  pagament  de  tots  ells  per  l'òrgan
competent. Per a omplir-lo haurà d'utilitzar-se el model penjat en la web de la
Diputació  www.dipcas.es,  apartat  subvencions  “justificació  mitjançant  estats
comptable per a entitats públiques (ajuntaments)”.

Junt amb les certificacions haurà de remetre's a la Diputació l'acord d'adjudicació del contracte
d'obres. Les dites certificacions s'ajustaran al projecte presentat i, una vegada aprovades per
l'Ajuntament, es presentaran en la Diputació Provincial havent de ser informades favorablement
per l'Oficina Tècnica d'Assistència a Municipis. 

JUSTIFICACIÓ: La justificació de les despeses  tindrà com a data límit el 30 de novembre de 2016.

De forma excepcional i motivada, abans del 30 de novembre de 2016, l'Ajuntament de Moncofa
podrà sol·licitar una ampliació del  termini  de justificació. La dita ampliació podrà concedir-se,
sempre que siga dins del mateix exercici i amb data límit el 20 de desembre de 2016. 

Sisena. Resolució d'incidències i règim sancionador

INCIDÈNCIES: Les incidències relatives a la interpretació, modificació, efectes o resolució del
present conveni, i que no hagen sigut acordades de mutu acord per les parts, seran resoltes
pels òrgans corresponents de la Diputació Provincial, una vegada sentides les consideracions
pertinents de l'Ajuntament.

RÈGIM  SANCIONADOR:  Si  l'entitat  beneficiària  presentara  fora  de  termini  els  comptes
justificatius de l'aplicació donada als fons percebuts, es considerarà una infracció lleu basant-se
en l'article 56 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. En aquest
cas, l'entitat beneficiària serà sancionada amb multa d'un import econòmic comprés entre 75 i
900 euros basant-se en l'article 61.1 de la referida disposició. Llevat que concórrega algun dels
extrems expressament definits en l'apartat 2 de l'esmentat article.

Així mateix, el present conveni es regirà per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  del  Procediment  Administratiu  Comú,  per la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions, per l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial  de Castelló,
així  com  per les  clàusules  d'aquest  conveni,  per  a  totes  les  interpretacions  que  siguen
necessàries.

Setena. Eficàcia i validesa

L'eficàcia i validesa d'aquest conveni queda supeditada a l'aprovació d'aquest per acord de la
Junta  de  Govern  de  la  Diputació  Provincial  de  Castelló  i  per  l'òrgan  corresponent  de
l'Ajuntament de Moncofa.



Secretaria
Tel. 964580421
Fax: 964580348

             

Huitena. Modificació del conveni

Quan les circumstàncies ho facen necessari a fi d'adaptar-ho a una nova legislació o normativa
que es dicte, es procedirà a l'actualització del present conveni,  amb l'acord previ d'ambdós
entitats firmants, mitjançant la subscripció de document de modificació.

Així mateix, qualsevol altre canvi que modifique el que estableix el present conveni haurà de ser
ratificat  de  mutu  acord  per  ambdues  parts,  i  s'arreplegaran  per  escrit  en  el  corresponent
document de modificació que subscriguen.

Novena. Publicitat 

Durant l'execució de les obres i  fins a la seua finalització i recepció, l'Ajuntament haurà de
col·locar obligatòriament un cartell indicatiu en què s'informe de la inversió. La composició i la
grandària del cartell indicador es troben en la pàgina web www.dipcas.es/logotips.

Finalitzada l'obra, s'haurà de col·locar una placa en lloc visible en què es deixe constància de la
data d'inauguració de l'obra i del finançament provincial. El text estarà redactat en valencià.

La formalització del present conveni de col·laboració compleix els objectius establits en l'apartat
3.2. a) dels proposats pel Departament de Planificació en la dita matèria, en el Pla Estratègic de
Subvencions de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló 2014-2016, aprovat en sessió plenària
de 26 de novembre de 2013.

Perquè  quede  constància  de  la  conformitat,  ambdues  parts,  firmen  el  present  conveni  per
duplicat, i se'n queden un en poder de cada part, en el lloc i la data abans indicats.”

S'aprova per unanimitat la proposta.

1.3.  Proposta  relativa  a  la  llicència  d'obres  provisional  per  a  condicionament  de
parcel·la  per  a  ús  provisional  d'emmagatzematge  de  productes  ceràmics  a  nom
d'Azulmed, SLU

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

“Sr. 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 de l'aparellador municipal de data 6 de juny de 2016
i el del tècnic de Gestió de data 8 de juny de 2016, eleva a la Junta de Govern Local, l'adopció de
l'ACORD següent:

ANTECEDENTS:
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Es presenta escrit, en el RGE de l'Aj., núm. 3119 de data 3/05/2016, a nom de Javier Aparici Bartoll
en representació d'AZULMED, SLU, mitjançant el qual sol·licita llicència urbanística d'obres 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 (exp. 2380/16), junt amb la qual
s'aporta projecte bàsic sense visar.

Acompanya a la sol·licitud de llicència d'obres:

-Estudi bàsic de seguretat i salut.

-Designació del tècnic redactor del projecte i tècnics directors de l'execució material.

-Estudi de gestió de residus de construcció i demolició.

-Fitxa de valoració de residus i acreditació d'haver subscrit amb gestor autoritzat un document
d'acceptació d'obra.

Que així mateix s'ha evacuat informe del tècnic de Gestió de data 8 de juny de 2016.

NORMATIVA:

1. La parcel·la objecte de les obres de condicionament estan situades, d'acord amb les normes
subsidiàries de Moncofa, aprovades el 29 de desembre de 1989, en sòl urbanitzable no programat,
en el sector 2 d'ús industrial, sense que hi haja en el dit terreny programa aprovat.

2. Segons s'indica en el projecte en virtut de l'article 209 i 216, de la LLEI 5/2014, de 25 de juliol,
de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, les
obres tenen la consideració de provisionals.

L'article 216 de la citada LOTUP estableix les condicions següents:

1. Es poden atorgar llicències per a usos i obres provisionals no previstos en el pla, sempre que no
en dificulten l'execució ni el desincentiven, en sòl urbà sense edificar sobre el qual no existisca
sol·licitud  de  llicència  d'edificació  o  programa  d'actuació  aprovat  o  en  tramitació,  i  en  sòl
urbanitzable sense programació aprovada.

2. 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 econòmica de la seua implantació provisional o
l'escàs impacte social de la seua futura eradicació. L'autorització s'atorgarà subjecta al compromís
de demolir o eradicar l'actuació quan vença el termini o es complisca la condició que s'establisca en
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·lació.

3. El projecte justifica la legislació sectorial, que afecta la línia ferroviària, d'acord amb la Llei
38/2015, de 29 de setembre, el sector ferroviari, la línia de protecció del qual se situa a 70 metres
de les arestes exteriors de l'explanació.
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4. El projecte determina l'ÚS COM A COMERCIAL, atés que en les instal·lacions (oficines, lavabos i
vestidors) es realitzen els tràmits d'expedició de les càrregues per a comerç a l'engròs d'aquests
productes ceràmics. Per  això, està inclosa en l'àmbit de la Llei  6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat. 

Fonaments jurídics

Que les obres a realitzar estan subjectes a prèvia llicència municipal en virtut del que disposa l'art.
213.d) 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). 

Que l'art. 209.2 LOTUP prevé que “tant en els sectors de pla parcial, pla de reforma interior i
unitats d'execució, com en el sòl inclòs en actuacions aïllades, es poden atorgar llicències per a
usos o obres provisionals no previstos en el pla, sempre que no en dificulten l'execució ni la
desincentiven, d'acord amb l'article 216 d'aquesta llei”.

Que així mateix, l'art. 216.1 LOTUP estableix que es podran “atorgar llicències per a usos i obres
provisionals no previstos en el pla, sempre que no en dificulten l'execució ni el desincentiven, en
sòl urbà sense edificar sobre el qual no existisca sol·licitud de llicència d'edificació o programa
d'actuació aprovat o en tramitació, i en sòl urbanitzable sense programació aprovada”.

Que de la mateixa manera, l'art. 216.2 LOTUP assenyala 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 econòmica de la seua implantació provisional o l'escàs impacte social  de la futura
eradicació. L'autorització s'atorgarà subjecta al compromís de demolir o eradicar l'actuació quan
vença el termini o es complisca la condició que s'establisca en 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·lació”.

Que a tals efectes, assenyala l'arquitecte tècnic en l'informe de data 6 de juny, que la parcel·la
objecte del present es troba en sòl urbanitzable no programat, sense que hi haja en el dit terreny
programa aprovat.

Que així  mateix,  assenyala l'arquitecte  tècnic  municipal,  que  les  obres  tenen el  caràcter  de
provisionals,  i  no assenyala  ni  dedueix  que  concorren circumstàncies  que  poden  dificultar  o
desincentivar l'execució del dit sòl o relatives a la viabilitat econòmica de la seua implantació
provisional o a l'impacte social de la futura eradicació. 

No  obstant  això,  si  la  Junta  de  Govern  Local  estima  que  concorren  algun  dels  anteriors
pressupostos,  podrà manifestar-los amb vista a estimar o no tal provisionalitat i  per tant,  la
concessió o no de la corresponent llicència.

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
caràcter provisional que s'autoritzen per no estar expressament prohibits per la legislació territorial
i urbanística, o la sectorial i siguen compatibles amb l'ordenació urbanística. Aquests usos i obres
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hauran de cessar i, en tot cas, ser demolides les obres, sense cap dret a indemnització, quan així
ho acorde l'administració urbanística”.

Que així mateix, aquest precepte disposa que l'eficàcia de les autoritzacions corresponents, sota
les indicades condicions expressament acceptades pels seus destinataris, quedarà supeditada 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 Propietat
mitjançant nota al marge de l'última inscripció de domini de la finca corresponent.

Que així mateix, aquest precepte estableix que la nota es prendrà a sol·licitud del titular registral,
o amb la seua audiència a requeriment de l'administració actuant, a qui s'acompanye certificació
literal de l'acord de concessió de la llicència i en ella, s'expressarà, a la vista de la certificació
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 d'acord amb el que establix l'art. 12 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el
Reglament de serveis de les corporacions locals en relació amb el que preveu l'art. 219.1 LOTUP,
les llicències s'entendran atorgades excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers.

Que l'art. 4.2 i 5.2 de l'Ordenança municipal reguladora de la gestió dels residus inerts de la
construcció  assenyala  que  després  de  l'atorgament  de  la  llicència  municipal  i  prèviament  a
l'entrega del cartell d'obra, acreditatiu que aquesta pot iniciar-se, el sol·licitant haurà de constituir
fiança per a facilitar la correcta gestió dels residus; d'una altra manera no haurà d'iniciar-se l'obra
emparada per  la corresponent llicència,  extrem aquest que hauran de comprovar  els serveis
tècnics d'inspecció.

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
següents  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 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
atribucions de l'Alcaldia.

Que en relació amb els mitjans d'impugnació contra la corresponent resolució, podrà interposar-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
presentar-se  directament  recurs  contenciós  administratiu  davant  del  Jutjat  Contenciós
Administratiu de Castelló dins del termini de dos mesos comptats a partir  de l'endemà de la
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recepció de la notificació, i no es podrà interposar 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. 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'autorització 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.

-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 màxim 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
autorització,  açò és,  aprovació del  programa d'actuació integrada  o instrument urbanístic que
permeta desenvolupar 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'actuació  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 
presentar-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.”

S'aprova per unanimitat la proposta.

1.4. Proposta relativa a l'aprovació del Pla d'Immigració Municipal 2016-2019
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L'alcalde president proposa a la Junta de Govern l'adopció de l'acord següent:

“Vist que en data 4 de setembre de 2013 va ser  subscrit  conveni de col·laboració entre la
Generalitat valenciana, a través de la Conselleria de Benestar social i l'Ajuntament de Moncofa
per  a la posada en marxa,  funcionament i  manteniment de l'Agència de Mediació per  a  la
Integració i la Convivència Social (AMICS).

Vist  que amb data 25 d'abril  de 2016 la Direcció General  d'Inclusió Social  resol inscriure a
l'Ajuntament de Moncofa en el registre de la Xarxa AMICS, secció d'Entitats Locals amb Agències
Amics,  Llibre  de  Registre  d'Entitats  locals  amb  Agència  Amics,  amb  el  número  registral
L1//111/C.

Vist que segons l'Ordre 5/2016, de 9 de març, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i
Polítiques  Inclusives  per  la  qual  s'estableixen  les  bases  reguladores  de  la  concessió  de
subvencions destinades a entitats locals de la comunitat valenciana per al finançament de les
despeses corrents, de les agències Amics, en l'article 2: Requisits dels beneficiaris, estableix en
l'apartat b): «Disposar d'un pla d'integració social de les persones immigrants vigent, en l'àmbit
territorial corresponent, a la data de finalització de presentació de sol·licituds».

Vist que s'ha considerat convenient per aquesta Alcaldia l'aprovació del Pla d'immigració 
municipal per a l'exercici 2016-2019.

Acord:

Primer. Aprovar el Pla municipal d'integració de l'Ajuntament de Moncofa per al 2016/19. Que 
s'adjunta a la present proposta com annex I.

Segon. Remetre a la Direcció General d'Inclusió Social el certificat de la vigència del pla 
d'immigració.”

S'aprova per unanimitat la proposta.

1.5. Proposta relativa a l'acceptació de la subvenció per a la realització d'auditories
energètiques corresponents a l'exercici  econòmic 2016 atorgada per la  Diputació
Provincial de Castelló

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

“Vistes  les  bases  reguladores  de  les subvencions  a ajuntaments  de  la província de  Castelló
publicades en el BOP número 34 de data 19 de març de 2016.

Vist que l'Ajuntament de Moncofa sol·licita la subvenció en data 25 d'abril de 2016, per import
de 14.238,07 €.

Vist que la Diputació Provincial de Castelló mitjançant un acord de la Junta de Govern de data 7
de juny de 2016, concedeix una subvenció per import de 5.100,00 euros.
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De conformitat amb 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 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals; i la Resolució número 1146/15, de 9 de juliol, de delegació de competències, en
el punt tercer, s'atribueix a la Junta de Govern Local: “1. Sol·licitar i acceptar subvencions”.

PROPOSA:

Primer. Acceptar  la subvenció de la Diputació Provincial  de Castelló, per import de 5.100,00
euros per a la realització d'auditories energètiques.

Segon. Traslladar la present proposta a la Diputació Provincial de Castelló.

Tercer. Donar compte a la Intervenció municipal als efectes que es genere crèdit en la partida
pressupostària corresponent. 

Quart. Que el servei corresponent justifique la inversió i sol·licite l'entrega de la subvenció.”

S'aprova per unanimitat la proposta.

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 secretària, estenc aquesta acta.


