
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA

De  conformidad  con  las  atribuciones  que  me  confiere  el  artículo  80.1  del 
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  i  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales, se convoca  al AYUNTAMIENTO PLENO,  para celebrar sesión con carácter 
Ordinario, el día 30 de junio de 2009, a las 20:30 horas en el Salón de Plenos y   si  por 
cualquier causa no pudiera celebrarse, tendrá lugar en segunda convocatoria, dos días 
después, a la misma hora, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DIA

1.  LECTURA  Y  APROBACIÓN  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS  SESIONES 
PRECEDENTES Nº 2009/5 Y Nº 2009/7.

2.  COMUNICACIONES,  DISPOSICIONES   OFICIALES   Y  DECRETOS  DE 
ALCALDIA.

3. AREA DE ALCALDIA (AALC)  
3.1. Adjudicación  de  7  viviendas  protegidas  de  régimen  general  en  el  edificio 

situado  en  la  C/San  Franscesc  nº  52,  y  apertura  de  un  nuevo  plazo  de 
presentación de solicitudes.

3.2. Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Mutxamel, la Universidad 
Miguel  Hernández  y  Jóvenes  Agricultores  ASAJA-Alicante  para  el 
restablecimiento  de  un  marco  de  actuación  para  la  colaboración  en  las 
actividades relacionadas con la recuperación y promoción del tomate variedad 
"Muchamiel".

4. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)  
4.1. Ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local relativo a la minoración 

de la subvención otorgada a la Entitat Parroquia Arciprestal El Salvador para el 
año 2008. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2008/94/ed.

4.2. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de 
Mutxamel y la Entitat Comisión de Fiestas de Moros i Cristianos para el año 
2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/154/ed.

4.3. Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Mutxamel 
y la entidad Associació de Jubilats i Pensionistes El Salvador para el año 2009. 
SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL 2009/101/ed

4.4. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de 
Mutxamel y la entidad Majordomia de Sant Antoni Abat para el año 2009. SPE-
PG-PROCEDIMENT GENERAL- 2009/150/ed

4.5. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de 
Mutxamel i la Entitat Comissió de Festes de Sant Pasqual para el año 2009. 
SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/139/ed

4.6. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de 
Mutxamel y la entidad Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa para el año 
2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/129/ed.



4.7. Aprobación del Convenio de Colaboración a subscribir entre el Ayuntamiento 
de Mutxamel y la entitat Comissió de Festes del Ravalet para el año 2009. SPE-
PG-PROCEDIMENT GENERAL 2009/133/ed

4.8. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de 
Mutxamel y la entidad Comissió de la Cavalcada dels Reis Mags i Pessebres 
anys 2009-2010. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/132/ed.

4.9. Aprobación del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Ayuntamiento de 
Mutxamel y la entidad Associació Cívica per la Normalització del Valencià para 
el año 2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/153/ed

4.10. Aprobación  del  Convenio  de  Colaboración  a  subscribir  entre  el 
Ayuntamiento de Mutxamel y la entitat AMPA del C.P.E.E. Santo Ángel de la 
Guarda para el año 2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/114/ed

4.11. Aprobación  de  las  Bases  Específicas  Reguladoras  de  las  Ayudas 
Municipales  de  Emergencia  Social  (AES),  y  determinación  de  las  cuantías 
máximas para el año 2009.

4.12. Aprobación  del  Convenio  de  Colaboración  a  subscribir  entre  el 
Ayuntamiento de Mutxamel y la entidad AMPA de l'IES Nº 2 de Mutxamel para 
el año 2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL 2009/144/ed

4.13. Aprobación  del  Convenio  de  Colaboración  a  suscribir  entre  el 
Ayuntamiento de Mutxamel y la entidad AMPA del C.P. Arbre Blanc para el año 
2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/141/ed

4.14. Aprobación  del  Convenio  de  Colaboración  a  subscribir  entre  el 
Ayuntamiento de Mutxamel y la entidad AMPA de l'IES de Mutxamel para el 
año 2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/135/ed

4.15. Aprobación  del  convenio  de  colaboración  a  suscribir  entre  el 
Ayuntamiento de Mutxamel y la entidad AMPA Amics del C.P. Manuel Antón 
para el año  2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/126/ed.

4.16. Aprobación  del  convenio  de  colaboración  a  subscribir  entre  el 
Ayuntamiento de Mutxamel  y la  entidad AMPA del  Conservatori  de Música 
Rafael  Rodríguez  Albert  para  el  año  2009.  SPE-PG-PROCEDIMENT 
GENERAL-2009/162/ed

4.17. Aprobación  del  Convenio  de  Colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de 
Mutxamel y la entidad Cáritas Parroquial El Salvador para el año 2009. SPE-
PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/101/ed

4.18. Aprobación  del  convenio  de  colaboración  a  subscribir  entre  el 
Ayuntamiento de Mutxamel y la entidad A.M.P.A. del C.P. El Salvador para el 
año  2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/130/ed

5. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)  
5.1. Aprobación de las bases que regirán las convocatorias de becas de estudio para 

el personal al servicio del Ayuntamiento de Mutxamel.
5.2. Revisión de precios del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y 

limpieza viaria.
5.3. Creación  de  una  Comisión  de  estudio  para  el  establecimiento  por  el 

Ayuntamiento del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros de 
ámbito municipal en régimen de libre concurrencia

5.4. Aprobación inicial  de la  ordenanza reguladora de autorizaciones de mesas y 
sillas con finalidad lucrativa en terrenos de dominio público.



5.5. Modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Tarjeta  Veí  de 
Mutxamel.

5.6. Convenio de Colaboración entre la Fundación de la Comunidad Valenciana para 
el  desarrollo  del  diseño  de  las  artes  aplicadas  y  de  los  oficios  artísticos 
(Fundación Creatia) y el Ayuntamiento de Mutxamel.

5.7. Apertura  del  procedimiento  de  contratación  y  adjudicación,  para  concertar 
operación de crédito  con destino a la  obtención de los recursos económicos 
necesarios  para  financiar  obligaciones  vencidas  y  exigibles  pendientes  de 
aplicar al presupuesto de 2008. 

6. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC)  
6.1. Adhesión  al  convenio  marco  firmado  entre  la  Generalitat  Valenciana  y  la 

entidad  Ecoembalajes  España  S.  A.,  para  la  recogida  selectiva  de  envases 
ligeros.

6.2. Resolución  de las alegaciones  formuladas  durante  la  fase  de  información al 
público de la alternativa presentada por el aspirante a urbanizador del PRI-1c El 
Convento.

7. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR)  
7.1. Reconocimiento extrajudicial de créditos numero 2009/004.
7.2. Reconocimiento extrajudicial número 2009/005
7.3. Modificación de las  Ordenanzas Fiscales reguladoras de la Tasa por enseñanzas 

especiales en otros establecimientos municipales y eventos deportivos;  y de la 
Tasa por la utilización de instalaciones deportivas municipales.

7.4. Expediente  de  modificación  de  créditos  número  2009/026  por  créditos 
extraordinarios

7.5. Expediente 2009/028  de modificación de créditos al presupuesto prorrogado de 
2.008 por créditos extraordinarios y suplementos de créditos.

8. DESPACHO EXTRAORDINARIO.  

9. RUEGOS Y PREGUNTAS.  

Mutxamel, a 26 de junio de 2009
LA ALCALDESA

Fdo. ASUNCION LLORENS AYELA 
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CONVOCATÒRIA I ORDE DEL DIA

De conformitat  amb les atribucions que em conferix l'article 80.1 del Reglament 
d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  es  convoca 
l'AJUNTAMENT PLE,  per a celebrar sessió amb caràcter Ordinari, el dia 30 de juny 
del 2009, a les 20:30 hores en el Saló de Plens i   si  per qualsevol causa no poguera 
celebrar-se,  tindrà  lloc en segona convocatòria,  dos dies després,  a la  mateixa hora, 
d'acord amb el següent,

ORDE DEL DIA

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PRECEDENTS 
NÚM. 2009/5 I NÚM. 2009/7.

2. COMUNICACIONS, DISPOSICIONS  OFICIALS  I DECRETS D'ALCALDIA .

3. ÀREA D'ALCALDIA (  AALC  )  
3.1. Adjudicació de 7 vivendes protegides de règim general en l'edifici situat en la 

C/Sant  Franscesc núm.  52,  i  obertura  d'un  nou  termini  de  presentació  de 
sol·licituds.

3.2. Conveni  de  Col·laboració  entre  l'Ajuntament  de  Mutxamel,  la  Universitat 
Miguel  Hernández  i  Jóvens  Agricultors  ASAJA-Alicante per  al  restabliment 
d'un marc d'actuació per a la col·laboració en les activitats relacionades amb la 
recuperació i promoció de la tomaca varietat "Muchamiel".

4. ÀREA DE SERVICIS A LA PERSONA (ASPE)  
4.1. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local relatiu a la minoració de la 

subvenció  atorgada  a  l'Entitat  Parròquia  Arxiprestal  El  Salvador  per  a  l'any 
2008. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2008/94/ed.

4.2. Aprovació  del  Conveni  de  Col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de 
Mutxamel i l'Entitat Comissió de Festes de Moros i Cristians per a l'any 2009. 
SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/154/ed.

4.3. Aprovació  del  Conveni  de  Col·laboració  entre  l'Ajuntament  de  Mutxamel  i 
l'entitat Associació de Jubilats i Pensionistes El Salvador per a l'any 2009. SPE-
PG-PROCEDIMENT GENERAL 2009/101/ed

4.4. Aprovació  del  Conveni  de  Col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de 
Mutxamel i l'entitat Majordomia de Sant Antoni Abat per a l'any 2009.  SPE-
PG-PROCEDIMENT GENERAL- 2009/150/ed

4.5. Aprovació  del  Conveni  de  Col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de 
Mutxamel i l'Entitat Comissió de Festes de Sant Pasqual per a l'any 2009. SPE-
PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/139/ed

4.6. Aprovació  del  Conveni  de  Col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de 
Mutxamel i l'entitat  Junta Major de Confraries de Setmana Santa per a l'any 
2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/129/ed.

4.7. Aprovació  del  Conveni  de  Col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de 
Mutxamel i l'entitat Comissió de Festes del Ravalet per a l'any 2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2009/133/ed
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4.8. Aprovació  del  Conveni  de  Col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de 
Mutxamel i l'entitat Comissió de la Cavalcada dels Reis Mags i Pessebres anys 
2009-2010. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/132/ed.

4.9. Aprovació  del  Conveni  de  Col·laboració  a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de 
Mutxamel i l'entitat Associació Cívica per la Normalització del Valencià per a 
l'any 2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/153/ed

4.10. Aprovació del Conveni de Col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament 
de Mutxamel i l'entitat AMPA del C.P.E.E. Sant Ángel de la Guarda per a l'any 
2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/114/ed

4.11. Aprovació  de  les  Bases  Específiques  Reguladores  de  les  Ajudes 
Municipals d'Emergència Social (AES), i determinació de les quanties màximes 
per a l'any 2009.

4.12. Aprovació del Conveni de Col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament 
de Mutxamel i l'entitat AMPA de l'IES NÚM. 2 de Mutxamel per a l'any 2009. 
SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL 2009/144/ed

4.13. Aprovació del Conveni de Col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament 
de Mutxamel i l'entitat AMPA del C.P. Arbre Blanc per a l'any  2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL-2009/141/ed

4.14. Aprovació del Conveni de Col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament 
de Mutxamel i l'entitat AMPA de l'IES de Mutxamel per a l'any 2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL-2009/135/ed

4.15. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament 
de Mutxamel i l'entitat AMPA Amics del C.P. Manuel Antón per a l'any  2009. 
SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/126/ed.

4.16. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament 
de Mutxamel i l'entitat  AMPA del Conservatori de Música Rafael Rodríguez 
Albert per a l'any 2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/162/ed

4.17. Aprovació del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de Mutxamel 
i  l'entitat  Cáritas Parroquial  El  Salvador  per  a  l'any  2009.  SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL-2009/101/ed

4.18. Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament 
de Mutxamel i l'entitat A.M.P.A. del C.P. El Salvador per a l'any  2009.  SPE-
PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/130/ed

5. ÀREA DE SERVICIS GENERALS (  ASGE  )  
5.1. Aprovació de les bases que regiran les convocatòries de beques d'estudi per al 

personal al servici de l'Ajuntament de Mutxamel.
5.2. Revisió  de  preus  del  Servici  d'Arreplega de  Residus  Sòlids  Urbans  i  neteja 

viària.
5.3. Creació d'una Comissió d'estudi per a l'establiment per l'Ajuntament del servici 

públic de transport col·lectiu urbà de viatgers d'àmbit municipal en règim de 
lliure concurrència

5.4. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora d'autoritzacions de taules i cadires 
amb finalitat lucrativa en terrenys de domini públic.

5.5. Modificació  de  l'Ordenança  Municipal  Reguladora  de  la  Targeta  Veí  de 
Mutxamel.

5.6. Conveni de Col·laboració entre la Fundació de la Comunitat Valenciana per al 
desenvolupament del  disseny  de  les  arts  aplicades  i  dels  oficis  artístics 
(Fundació Creatia) i l'Ajuntament de Mutxamel.
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5.7. Obertura del procediment de contractació i adjudicació, per a concertar operació 
de crèdit amb destínació a l'obtenció dels recursos econòmics necessaris per a 
finançar  obligacions  vençuts  i  exigibles  pendents d'aplicar  al  pressupost de 
2008. 

6. ÀREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)  
6.1. Adhesió  al  conveni  marc  firmat  entre  la  Generalitat  Valenciana  i  l'entitat 

Ecoembalajes Espanya S A, per a l'arreplega selectiva d'envasos lleugers.
6.2. Resolució de les al·legacions formulades durant la fase d'informació al públic 

de l'alternativa presentada per l'aspirant a urbanitzador del PRI-1c El Convent.
7. ÀREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (  AFPR  )  
7.1. Reconeixement extrajudicial de crèdits numere 2009/004.
7.2. Reconeixement extrajudicial nombre 2009/005
7.3. Modificació de les  Ordenances Fiscals reguladores de la Taxa per ensenyances 

especials en altres establiments municipals i esdeveniments esportius;  i de la 
Taxa per la utilització d'instal·lacions esportives municipals.

7.4. Expedient de modificació de crèdits número 2009/026 per crèdits extraordinaris
7.5. Expedient 2009/028  de modificació de crèdits al pressupost prorrogat de 2.008 

per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.

8. DESPATX   EXTRAORDINARI.  

9. PRECS I PREGUNTES.  

Mutxamel,  26 de juny de 2009
L'ALCALDESSA

Firmat.- ASUNCION LLORENS AYELA
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ACTA  2009/9  DEL  AYUNTAMIENTO  PLENO,   SESIÓN  CON  CARÁCTER 
ORDINARIO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2009

**********************************************************************
Presidente
Dña. ASUNCION LLORENS 
AYELA

Concejales
D. RAFAEL SALA PASTOR
Dª. Mª. LORETO FORNER MARCO
Dª ROSA POVEDA BROTÓNS
D. TOMAS MAXIMO POVEDA 
IVORRA
Dª. Mª LORETO MARTÍNEZ 
RAMOS
Dª. Mª DEL CARMEN MEDINA 
TORRICO
D. ANTONIO GARCÍA TERUEL
D. SEBASTIÁN CAÑADAS 
GALLARDO
Dª. Mª PAZ ALEMANY 
PLANELLES
D. VICENTE MANUEL VERDU 
TORREGROSA
Dª. Mª LORETO BROTONS 
ARACIL
D. JOSE VICENTE CUEVAS 
OLMO
Dª. Mª TERESA IBORRA 
ALCARAZ
D. JOSE ANTONIO BERMEJO 
CASTELLO
D. JUAN VICENTE FERRER 
GOMIS
D. ADRIAN CARRILLO VALERO

Secretario 
D. ESTEBAN CAPDEPÓN 
FERNÁNDEZ
Interventor
D. JOSE MANUEL CATURLA 
JUAN

En Mutxamel, a 30 de junio de 2009, siendo las 20:35 
horas,  se  reúnen  en  el  Salón  de  Plenos,  bajo  la 
Presidencia de LA ALCALDESA, Dña. ASUNCION 
LLORENS  AYELA,  los  señores  componentes  del 
Ayuntamiento  Pleno  que  se  expresan  al  margen,  al 
objeto  de  celebrar  la  sesión  con  carácter  Ordinario 
para la que previamente se había citado.

Abierta la sesión en primera convocatoria, se pasa a deliberar sobre los asuntos 
incluidos en el Orden de Día.

1.  LECTURA Y APROBACIÓN  DEL ACTA DE LA SESIÓN  PRECEDENTE  Nº 
2009/5 y 2009/7.
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Dada cuenta de los borradores de las actas de las sesiones precedentes  nº 2009/5 y 
2009/7,  y hallándolos conformes, se aprueban por unanimidad.

2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES  OFICIALES.

La Corporación queda enterada de las siguientes Comunicaciones:

- Nº 7180 y fecha 18.01.09 del RE, por la que se comunica a este Ayuntamiento 
resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de fecha 29 
de  mayo de  2009   de  aprobación  definitiva  del  Plan  Parcial  de  Mejora  del  Sector 
Cotoveta.
 

3.   AREA DE ALCALDIA (AALC)  
3.1    Adjudicación  de  7  viviendas  protegidas  de  régimen general  en  el  edificio   

situado en la c/Sant Franscesc nº 52, y apertura de un nuevo plazo de presentación de 
solicitudes

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 25 de noviembre de 2008, se 
aprobaron las Bases de la convocatoria pública para la selección de los adquirentes de 
viviendas protegidas de régimen general destinadas a la venta del edificio situado en la 
C/Sant Francesc nº 52 de esta localidad.

En sesión de fecha 24 de febrero, y tal  como determinaba la Base 5.1 de las 
aprobadas se abrió un plazo de presentación de instancias desde el día 15 de marzo al 14  
de mayo de 2009. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias, se comprobó que el número de 
solicitudes ascendía a 11 peticiones: 1 para la vivienda adaptada de 1 dormitorio, 2 para 
las  viviendas  de  1  dormitorio,  7  para  las  viviendas  de  3  dormitorios  y  1  petición 
indistinta para las viviendas de 1 o 3 dormitorios.

Con fecha 23 de mayo se dio traslado de las solicitudes efectuadas a la mercantil 
“XXSL”, con el fin de que por la misma se efectuara una primera valoración de las 
peticiones recibidas.

Con  fecha  5  de  junio  de  los  corrientes  se  citó  a  los  interesados,  que 
comparecieron en las dependencias municipales, a fin de comprobar el cumplimiento de 
los requisitos  exigidos  por  la  normativa de aplicación y por  las Bases aprobadas  al 
efecto.

Con fecha 16 de junio de 2009, por D. XX X, como Administrador Único de la 
mercantil XX SL, se ha presentado escrito (R. General de Entrada nº 7139), en el que 
exponen la  relación de solicitantes que,  tras  las reunión mantenida con los mismos, 
cumplen con  los requisitos exigidos para optar a la compra de las viviendas ofertadas, y 
que son:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE VIVIENDA
1º PTA 1
1º PTA 2
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1º PTA 3
2º PTA 1
2º PTA 2
2º PTA 3
3º PTA 1

resultando  el  número  de  solicitudes  igual  o  inferior  al  de  viviendas  ofertadas;   y 
solicitan “un nuevo plazo para presentar solicitudes de las viviendas 3º-Pta 2 y 3º-Pta 3, 
más las  bajas  que pudieran producirse  hasta  el  visado de contratos  por el  Servicio 
Territorial de Vivienda y Servicios Urbanos”.

Considerando  lo  establecido  en  las  Bases  6.1.-  Adjudicación  de  las  viviendas 
adaptadas para personas con discapacidad, 5.3.- Lista provisionales y definitivas, 5.4.- 
Sorteo y 5.5.- Documentación, de las aprobadas en sesión de fecha 25 de noviembre por 
el Ayuntamiento Pleno.

Por todo lo anterior, se ACUERDA:

PRIMERO.- Excepcionar el cumplimiento de las Bases 5.3 a 5.5 de las aprobadas 
por el  Pleno,  debido al  reducido número de solicitudes presentadas durante el plazo 
abierto al efecto.

SEGUNDO.- Adjudicar a D. SSS, DNI 48623258Q, la vivienda adaptada de 1 
dormitorio y que se corresponde con la número 1º-Pta 1 de la promoción, al ser el único 
peticionario de la misma.

TERCERO.- Adjudicar a D. SSS, DNI 48316313Y, la vivienda número 3º-Pta 1, y 
a Dña. Antonia Morales Belmez, DNI 45485871J, la vivienda número 2º-Pta 1, ambas 
del  tipo  1  dormitorio,  por  ser  las  únicas  solicitudes  presentadas  para  este  tipo  de 
vivienda.

CUARTO.- Adjudicar a Dña SSS, DNI 45637715B, la vivienda número 1º-Pta 2, a 
Dña  SSS,  DNI  48577278J,  la  vivienda  1º-Pta  3,  a  Dña  SSS,  DNI  48670482K,  la 
vivienda  2º-Pta  2,  y  a  Dña SSS,  DNI  48320385F,  la  vivienda  2º-Pta  3,  del  tipo  3 
dormitorios.

QUINTO.- Abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, por plazo de un 
mes, que se extenderá desde el día 6 de julio al 5 de agosto de 2009, ambos inclusive.

La publicación se realizará mediante la inserción de anuncio en la página web del 
Ayuntamiento www.mutxamel.org.

SEXTO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  las  personas  que  han  resultado 
adjudicatarias de las viviendas, así como a la mercantil SSS SL, para su conocimiento y 
efectos oportunos.
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Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-
EV y PP, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Alcaldía en sesión  
celebrada con fecha  22.06.09.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:

El Sr. Cañadas Gallardo (PP):  evidentemente estamos de acuerdo ya que son 
nueve viviendas y se han adjudicado 7, no se ha tenido que hacer sorteo,  y no han 
optado a la misma vivienda, sino que se han puesto de acuerdo, esperemos que las dos 
que quedan se adjudiquen. 

El Sr. Carrillo Valero (EU-EV): de acuerdo.

La Sra. Poveda Brotons (PSOE): de acuerdo, como habían cuatro personas que 
no estaban dentro del plazo anterior en lista de espera, esperemos que de esas personas 
se adjudique las dos que quedan.

 
3.2   Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Mutxamel, la Universidad   

Miguel Hernández y Jóvenes Agricultores ASAJA-Alicante para el restablecimiento de 
un  marco  de  actuación  para  la  colaboración  en  las  actividades  relacionadas  con  la 
recuperación y promoción del tomate variedad "Muchamiel".

Siendo  de  interés  del  Ayuntamiento  de  Mutxamel,  de  la  Universidad  Miguel 
Hernández y de Jóvenes Agricultores ASAJA-Alicante, la recuperación y promoción del 
tomate variedad “Muchamiel”. 

Resultando de interés para las citadas entidades el establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en las actividades relacionadas con la recuperación y 
promoción del tomate variedad “Muchamiel”.

Considerando  la  posibilidad  de  que  la  Administración,  celebre  convenios  de 
colaboración, siempre que su objeto no esté comprendido entre los contratos regulados 
por la Ley de Contratos del Sector Público o en normas administrativas especiales, y 
que por su naturaleza no tengan la consideración de contratos sujetos a la Ley, conforme 
establece el artículo  4.1.de dicho texto legal.

Considerando  que  la  competencia  para  la  adopción  del  presente  acuerdo 
corresponde al Pleno, SE ACUERDA:

PRIMERO:  Aprobar  el  convenio  de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  de 
Mutxamel, la Universidad Miguel Hernández y Jóvenes Agricultores ASAJA-Alicante 
para el establecimiento de un marco de actuación para la colaboración en las actividades 
relacionadas con la recuperación y promoción del tomate variedad “Muchamiel”

 CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN   ENTRE EL 
AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL, LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNANDEZ Y  JÓVENES AGRICULTORES ASAJA –ALICANTE.

Mutxamel  a  de  de 2009.
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REUNIDOS

De una parte, D. SSS, con domicilio a estos efectos en Alicante,  calle Pintor SSS. 
Actúa como presidente en nombre y representación de la organización agraria Jóvenes 
Agricultores ASAJA Alicante, provista de CIF SSS.

De otra parte, Doña Asunción LLorens, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de 
Mutxamel,  con domicilio en la Avda. Carlos Soler, nº 46, CIF: P0309000H

Y de otra parte,  el Señor Rector Magnifico de la Universidad Miguel Hernández, 
D. SSS, actuando en nombre y representación de este organismo, con domicilio en la 
Avda. Universidad s/n, con poderes suficientes para la celebración de este acto.

Las partes en la representación que ostentan y reconociéndose todas  la capacidad 
para convenir y obligarse en los términos del presente acuerdo

MANIFIESTAN

Primero.- Que en  reunión  celebrada  en  fecha  29  de  abril   de  2009 entre  las 
entidades ASAJA Alicante, Ayuntamiento de Mutxamel y UMH, acordaron promover la 
iniciativa para la recuperación y  promoción del tomate  variedad “Muchamiel” .

Segundo.- Que la oportunidad y conveniencia de suscribir el presente convenio de 
colaboración, se fundamenta en la necesidad de apoyar conjuntamente el desarrollo del 
sector agrícola de la  provincia de Alicante y la extensión de uno de nuestros cultivos 
más emblemáticos y reconocidos.

Tercero.- Que las partes se encuentran interesadas en suscribir  un acuerdo que 
regule  la  colaboración  entre  las  3  entidades,  que  a  partir  de  ahora  se  denominará 
convenio marco para la promoción del tomate variedad “Muchamiel”, y que las partes 
intervinientes someten a las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del convenio

El presente convenio tiene por objeto establecer unos cauces para la realización 
en común de actividades,  proyectos  e  iniciativas  que contribuyan activamente  a  la 
investigación, recuperación, desarrollo, divulgación, y promoción del tomate variedad 
“Muchamiel”  en la zona. 

Segunda.- Actuaciones a Desarrollar.
Con carácter meramente enunciativo y no limitativo se citan las siguientes:
1. Constitución  de  una  asociación  para  la  defensa  y  promoción  del  tomate 

variedad “Muchamiel”.
2. Formalizar un plan de estudio e investigación para la mejora  varietal (sabor, 

calibre, calidad, rendimientos…)
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3. Impulsar  un  proyecto  integral  para  la  plantación  del  cultivo  en  la  zona, 
captación de superficie,  agricultores interesados, valoración resultados …..

4. Promoción y comercialización: gestionar la autorización del uso de la marca 
“CV” para el tomate variedad “Muchamiel”, fomentar campañas de difusión, organizar 
seminarios,  cursos  y  jornadas  técnicas,  promover  convenios  específicos  con  otras 
entidades,…. 

5. Constitución proyecto empresarial: “cooperativa Agrícola”

Tercera.- Comisión de Trabajo.
Las partes, de común acuerdo, constituirán una comisión de trabajo, que tendrá 

como funciones la programación, seguimiento y valoración de las actividades derivadas 
del presente convenio.

Cuarta. Vigencia.
El presente convenio marco entrará en vigor en el  momento de su firma y su 

vigencia  será  de  2  años,  renovable  tácitamente  por  periodos  iguales.  No  obstante, 
cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio, comunicándolo por escrito a la 
otra parte con al menos 2 meses de antelación a la fecha en la que pretenda darse por 
finalizado.

Quinta.-Resolución de conflictos
Los conflictos que pudieran surgir de la interpretación, desarrollo, modificación y 

resolución del presente convenio deberán ser solventados por la comisión de trabajo 
prevista en la cláusula segunda de este acuerdo. De no alcanzarse solución o acuerdo a 
través de esta vía,  la  resolución de la  cuestión o cuestiones  litigiosas surgidas será 
competencia de los juzgados y tribunales de Alicante.

En  prueba  de  conformidad  con  los  compromisos  adquiridos,  las  partes 
intervinientes firman por duplicado el presente documento, en el lugar y fecha arriba 
indicados.

Por la Universidad Miguel Hernández Por ASAJA Alicante

Por el Ayuntamiento de Mutxamel

SEGUNDO: Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del mencionado convenio 
tal amplio como sea menester.

TERCERO:  Autorizar  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  para  que  adopte  los 
acuerdos pertinentes en ejecución del mismo.

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-
EV y PP, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Alcaldía en sesión  
celebrada con fecha  22.06.09.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
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El  Sr.  Cañadas  Gallardo  (PP):  estamos  de  acuerdo,  simplemente  añadir  que 
como ya se pidió en Comisión, se convoque al Consejo Agrario o cualquier Comisión 
para que por parte de la Universidad se nos informe de cómo va la investigación, porque 
parace ser que había algunos detalles como la poca efectividad de las semillas y nos 
gustaría que se nos informase por parte de la Universidad.

4.   AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)  
4.1   Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local relatiu a la minoració de la   

subvenció atorgada a l’entitat Parroquia Arciprestal El Salvador per a l’any 2008. SPE-
PG-PROCEDIMENT GENERAL-2008/94/ed.

L’Ajuntament  Ple,  en sessió 27 de maig de 2008,  va aprovar  el  Conveni  de 
Col·laboració entre aquest Ajuntament i l’entitat Parroquia Arciprestal El Salvador, amb 
una subvenció de 2.672 euros, destinada al desenvolupament del programa d’activitats 
presentat per l’entitat beneficiària.

Presentada  per  la  mencionada  associació  la  documentació  justificativa  de  la 
subvenció  atorgada,  es  desprèn  que  la  subvenció  està  insuficientment  justificada, 
concretament  algunes  de  les  activitats  executades  s’han  fet  per  sota  del  pressupost 
inicial,  per  la  qual  cosa  procedéix la  disminució  proporcional  de l’ajuda municipal, 
tenint com a referència les despeses efectivamente realitzades.

Per consegüent, per acord de la Junta de Govern Local de 18 de maig de 2009 es 
va resoldre l’aprovació parcial de la justificació de la subvenció atorgada per a l’any 
2008  a  l’entitat  Parroquia  Arciprestal  El  Salvador,  al  haver-se  presentat  compte 
justificatiu de despeses insuficient.

Considerant les previsions contingudes en les Bases d’Execució del Pressupost, 
així com en l’Ordenança General de Subvencions.

Basant-se en l’anteriorment exposat,  que s’acorda:

UNIC.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local, de 18 de maig de 2009, 
relatiu a la revocació parcial de la subvenció prevista en el Conveni de 2008, per un 
import de 773,26 € i anul·lar per aquest import el romanent de document comptable AD 
número 920080001264.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:

El Sr. Cañadas Gallardo (PP): Nuestra postura ya es sabida en estos temas y es la 
de abstención.
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4.2    Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  suscriure  entre  l'Ajuntament  de   
Mutxamel i l'entitat Comisión de Fiestas de Moros i Cristianos per a l'any 2009. SPE-
PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/154/ed.

Atès que l'ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

Atès que per a això l'ajuntament col·labora amb l’associació Comissió de Festes 
de  Moros  i  Cristians,  entitat  sense  afany  de  lucre  que  realitza  activitats  d’interès 
comunitari relatives a l’organització de les Festes tradicionals de Moros i Cristians de 
Mutxamel.

Considerant  que  resulta  possible  la  subscripció  de  convenis  de  col·laboració 
amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el 
dret de participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el 
de la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 
2009, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de  Subvencions,   havent  de  formalitzar-se  un  conveni  regulador,  el  qual  haurà  de 
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant  que conforme la normativa municipal és competència del Ple de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès  que  hi  ha  consignació  suficient  a  la  partida  pressupostària  on  figura 
nominativament la subvenció proposada.

Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i 
les Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA

Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 81.900 €, a càrrec de 
la partida 350.46304.48902.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Comissió de 
Festes  de  Moros  i  Cristians  de  Mutxamel,  per  a  l’atorgament  d’una   subvenció 
nominativa per a l’any 2009, el text del qual es del següent tenor literal.
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL 
I  L’ASSOCIACIÓ  COMISSIÓ  DE  FESTES  DE  MOROS  I  CRISTIANS  DE 
MUTXAMEL PER A L’ANY 2009.

Mutxamel, 
REUNITS

D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-H, 
amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació SRA 
Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat  d'alcaldessa presidenta, amb competència 
per a la celebració d'aquest  acte, d'acord amb el  que estableix l'article 21 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I DE L'ALTRA: La Associació Comissió de Festes de Moros i Cristians de Mutxamel 
(en avant Entitat) amb CIF SSS i número de registre d’interès municipal 14, amb seu en 
C/ SSS110 Mutxamel, i en nom seu  SSS, actuant en qualitat de president segons consta 
en el Registre Municipal d’Entitats.

EXPOSEN

Que  l'Ajuntament  de  Mutxamel  té  una  clara  voluntat  de  recolzar  i  fomentar  la 
participació activa dels veïns en les festes i tradicions locals i per això col·labora amb la 
Comissió  de  Festes  de  Moros  i  Cristians  de  Mutxamel  en  l’organització  i 
desenvolupament de les festes locals tradicionals.

La Comissió de Festes de Moros i Cristians de Mutxamel, entitat sense afany de lucre, 
constituïda per tots els membres de cadascuna de les Comparses Festeres, estableix la 
reglamentació i realitza l’organització de les Festes tradicionals de Mutxamel, que tenen 
com a màxim exponent l’arrelada tradició de les Festes de Moros i Cristians en honor a 
la patrona de la localitat, la Mare de Déu de Loreto.

Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general  arreplegat en l'article 
232 del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim Local,  així  com quant  al 
procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis d'acord amb 
el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions.

Ambdós  parts  es  reconeixen  capacitat  legal  per  a  subscriure  aquest  conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
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Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la mútua col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament de les activitats de festes tradicionals de Mutxamel que 
s’inclouen a continuació:

Activitat. ORGANIZACIÓN DE LAS FIESTAS DE 

MOROS Y CRISTIANOS
Lloc MUTXAMEL
MIG ANY 09/02/09 al 08/03/09
PRES. DE CÀRRECS FESTERS 25/07/09
CONCERT DE MUSICA FESTERA 07/08/2009
PRESENTACIÓ DEL CARTELL ANUNCIADOR 06/08/09
DIA DEL SALVADOR 06/08/09
PRESENTACIÓ LLIBRET DE FESTES 07/08/2009
FESTES DE MOROS I CRISTIANS 07/09/09 al 12/09/09
GUARDINEMT DE CARRERS I AV. CARLOS 

SOLER AMB MOTIU DE LES FESTES DE 

MOROS I CRISTIANS

Mes setembre 

MUNTATGE, DESMUNTATGE I MANTENIMENT 

DEL CASTELL DE FESTES

Mes setembre

ADQUISICIÓ DE MATERIAL PEL MUSEU DEL 

CASAL FESTER.

Tot l’any

BOATO CAPITANIES MORA I CRISTIANA 10/09/2009
DRETS AUTOR BANDES DE MUSICA 10 AL 12/09/2009
Pressupost de l’activitat 81.900 €
Subvenció municipal 81.900 €
Percentatge 100 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.-  Correspon a  l’entitat  l’organització,  preparació  i  desenvolupament  dels  actes  i 
esdeveniments  relacionats  amb les  activitats  relacionades  en  la  clàusula  anterior.  A 
aquest efecte, ha d’assumir a costa seu les despeses que de tot això es derivin, i  en 
particular els següents:

a) Contractació del servei d’ambulàncies.
b) Contractació de serveis higiènics (només en festes de setembre).
c) Presentació del cartell de festes.
d) Il·luminació de carrers.
e) Lloguer i instal·lació de cadires i tribunes per a les desfilades.
f) Llançament de focs d’artifici.
g) Boato de les capitanies Mora i Cristiana, al qual es destinarà un mínim de un 10 

% del total de la subvenció, repartida per meitats entre les dues capitanies, de 
forma equitativa.

h) Drets d’autor derivats de la música interpretada durant la desfilada per totes les 
comparses.
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1.2.- Així mateix correspon a l’entitat la realització d’altres activitats relacionades amb 
l’organització de les Festes, com ara:

a) Confecció i custòdia dels fons fotogràfics, musicals i de cartells relacionats 
amb les festes,  que es posaran a disposició de l’ajuntament per a la seva 
utilització i reproducció, esmentant-se la procedència en el cas de publicació 
del material.

b) Confecció i manteniment d’un portal web de la Festa de Moros i Cristians de 
Mutxamel, anomenada www.festesmutxamel.org

1.3.- L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística que 
l’ajuntament  estableixi  a  través  del  seu  Servei  de  Valencià  en  tots  els  documents  i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes.

1.4.- L’entitat realitzarà les seues activitats festeres, distingint les pròpies de les Festes 
Majors de Mutxamel que són objecte d’aquest conveni, d’aquelles que l’Entitat realitza 
a favor dels seus veïns o socis, que es troben fora de l’àmbit d’aplicació del present 
conveni.

1.5.-  L’entitat  es  compromet  a  través  d’aquest  conveni  a  cedir  gratuïtament  a 
l’ajuntament, com a coorganitzador de les Festes tradicionals de Mutxamel, qualsevol 
material gràfic que tingui en el seu fons documental de les festes, així com a facilitar-li 
la  realització d’eventuals  gravacions de vídeos,  reportatges  fotogràfics,  confecció de 
materials de marxandatge, tanques i espais publicitaris autoritzats i altres, dirigides a la 
promoció i divulgació de les Festes tradicionals.

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat  una subvenció nominativa, prevista a aquest 
efecte en la partida 350,46304,48902 del vigent pressupost municipal, per la quantitat 
de 81.900 €  la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, col·legis, 
instal·lacions  esportives,  etc.)  que  siguen  necessaris  per  al  compliment  del  present 
conveni,  establint  al  seu  càrrec,  quan  procedeixi,  les  mesures  preventives  d’obligat 
compliment que siguin adients per a evitar eventuals danys o perjudicis, i procedint a la 
neteja necessària per a la seva celebració i posteriorment a la seva realització.

2.3.-  L’Ajuntament  contractarà  una  pòlissa  de  responsabilitat  civil  que  cobrisca  els 
riscos derivats dels actes que es celebren amb motiu de les Festes, a excepció de la 
responsabilitat civil derivada del llançament de focs d’artifici o del tiroteig que seran 
coberts per l’empresa pirotècnica contractada i per l’entitat, respectivament. Ambdues 
entitats acreditaran davant l’Ajuntament la concertació de les referides assegurances.
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2.4.- L’Ajuntament, com coorganitzador de les activitats festeres, assumirà directament 
la contractació, realització i pagament de les partides que s’especifiquen a continuació, 
relatives a les diferents activitats d’aquest conveni:

FESTA DE MIG ANY
Fullets informatius.

CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA DE MOROS I CRISTIANS
Disseny, impressió i difusió del concurs.
Elaboració i publicació de les bases en els diaris oficials.
Pagament del premi al cartell premiat.
Organització de les reunions dels membres del Jurat.
Organització de l’exposició dels cartells presentats al concurs.

FESTES DE MOROS I CRISTIANS
Disseny i impressió de material publicitari.
Campanyes informatives i difusió en mitjans de comunicació.
Actes  promocionals  de  les  Festes  de  Moros  i  Cristians  en  les  fires  que  participe 
l’ajuntament, així com a través de l’oficina de turisme de Mutxamel.
Serveis especials policials de prevenció i seguretat.
Col·locació  de  tanques,  banderoles,  senyalitzacions,  muntatge  luminotècnia  castell, 
neteja  de  la  via  pública,  tanc  d’aigua  i  serveis  especials,  en  general,  per  part  del 
empleats municipals de la unitat de serveis.

2.5.- L’Ajuntament comunicarà a l’entitat els actes de promoció de les Festes Majors en 
les  quals  hi  hagi  una  participació  municipal,  tant  siguin  de  caràcter  local,  com 
provincial,  nacional  o  internacional.  Així  com  l’Ajuntament  posarà  a  disposició  de 
l’entitat els fons fotogràfics, material audiovisual i promocional relacionat en la festa de 
Moros i Cristians.

3.-  OBLIGACIONS MUTUES RESPECTE LES ACCIONS PROMOCIONALS DE 
LES FESTES.

3.1.- Ambdues parts es comprometen a què apareguin junts el logotip de l’Ajuntament 
amb la menció de la Regidoria de Festes i el que l’Entitat en tot el material divulgatiu 
que s’hi publiqui amb motiu de les Festes tradicionals. Donat la declaració de les festes 
d’Interès Turístic Provincial ha d’aparèixer en totes les publicacions que s’hi realitzen la 
marca turística de la Comunitat Valenciana, tal i com s’indica en el Decret 119/2006, de 
28  de  juliol,  del  Consell  Regulador  de  les  declaracions  de  Festes,  Itineraris, 
Publicacions i Obres audiovisuals d’Interès Turístic de la comunitat Valenciana.

3.2.- Es crea una comissió paritària formada per tres representants de les parts signants 
per adoptar acords de qualsevol mena relacionats amb accions de gravació i edició que 
continguin imatges de les Festes de Moros i Cristians (Vídeos, llibres, pel·lícules, etc.), 
la  qual  elaborarà  un  pla  de  comunicació  de  totes  les  activitats  incloses  en  aquest 
conveni.
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TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La  present  subvenció  és  compatible  amb  altres  subvencions,  ajudes,  ingressos  o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que puga establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

En  tot  cas,  l’entitat  haurà  de  comunicar  a  l’Ajuntament  qualsevol  ajudes  o  ingrés 
relacionat amb la celebració de les activitats objecte del present conveni, a través dels 
formularis previstos a l’efecte.
 
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 

DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.-  Serà  requisit  previ  per  tal  que  l'ajuntament  pugui  efectuar  l'abonament  de  la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a)  Certificacions  oficials  lliurades  per  les  administracions  competents  que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Estos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En tot 
cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni la 
no aportació dels  documents requerits  per part  de l’entitat,  al  no haver acreditat  els 
requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de 
subvencions públiques.

1.2.- Els pagaments es realitzaran per mitjà dels següents lliuraments a bestreta, en les 
dates que s'indiquen a continuació:

10. Un  primer  pagament  anticipat  del  60%  de  l'import  de  la 
subvenció concedida entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, destinat als 
actes de Mig Any i despeses de preparació de les Festes tradicionals.

11. Un segon pagament fraccionat del 40% restant entre l’1 i el 15 
d’octubre  de  2009,  sempre  que  prèviament  s’hagi  presentat  el  compte 
justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats 
objecte de subvenció.

1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un sol 
pagament  en qualsevol  mes de l’any en curs,  sempre que s’hagi  presentat  i  aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
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d’activitats  objecte  de  subvenció.  El  pagament  íntegre  s’haurà  d’efectuar  per  la 
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentar-
se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 

2.2.- S’admetran en tot cas els justificants dels despeses realitzats amb anterioritat a la 
subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses en 
el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.3.-  La  justificació  per  part  del  representants  de  l’entitat  del  compliment  de  les 
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni 
es  realitzarà  per  mitjà  de  la  presentació  davant  de  l'Ajuntament  d’un  Compte 
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:

a) FITXA RESUM PROGRAMA EXECUTAT: Relació de totes les activitats 
subvencionades  efectivament  realitzades,  amb detall  agregat  de  les  seues 
despeses i ingressos totals (model N07)

b) MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS EXECUTADES: Per a cada una de les 
activitats incloses en el programa anual subvencionat, es complimentarà una 
memòria que constarà de tres parts diferenciades: en la primera es donarà 
compte del nivell de participació, objectius plantejat inicialment i objectius 
assolits i una referència de les eventuals incidències. En la segona part, es 
detallaran els tipus de despeses i dels ingressos efectuats. En la tercera part, 
es farà una relació de les factures i justificants de les despeses realitzats, que 
hauran de tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a 
dita  relació  còpies  compulsades  de  les  factures  i  justificants  de  despeses 
(model N08).   

2.4.-  D’acord  amb  el  previst  a  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros 
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, 
el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga possible (per no 
existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o ho presten o que el 
gasto s'haguera realitzat  amb anterioritat  a  la  sol·licitud de la  subvenció)  havent de 
quedar constància documental de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre 
les  ofertes  presentades.  Els  documents  acreditatius  d’aquest  procés  de  selecció 
empresarial s’hauran d’acompanyar al compte justificatiu de la subvenció.

 2.5.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció comprovarà 
l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que 
determinen  la  concessió  o  gaudi  de  la  subvenció,  elevant  la  seva  proposta  de 
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conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o denegació 
de la justificació.

2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits  
en  aquest  conveni  o  la  justificació  insuficient   de  la  mateixa  comportarà  el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

 
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2009, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
c) La resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 

escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.

En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen en 
relació  amb els  compromisos  existents  en el  moment  de la  rescissió,  abonant-se  en 
qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu 
contingut  en  la  seua  aplicació  a  la  Comissió  de  Seguiment  de  caràcter  paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Festes, el Director de l'Aspe i la Tècnica de Turisme i Festes amb veu i sense vot. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.
 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La  resolució  de  les  controvèrsies  que  pogueren  plantejar-se  sobre  la  interpretació  i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.
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Si no poguera aconseguir-se el dit  acord, s’acorda expressament el  sotmetiment a la 
jurisdicció  contenciosa  administrativa  de  les  possibles  qüestions  litigioses  sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts 
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, 
tant amplament com sigui menester.

Cinquè.-  Notificar  els  precedents  acords  als  representants  de  l’entitat 
beneficiària, al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi 
publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), 
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en 
sessió celebrada amb data  22.06.09.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:

El  Sr.  Cañadas  Gallardo  (PP):  Nuestra  postura  va  a  seguir  siendo  la  de 
abstención pero me gustaría hacer alguna precisión para  dejar claro nuestro criterio de 
porque nos abstenemos, hasta ahora veníamos defendiendo de que no se marcaban unos 
criterios claros a la  hora de la  adjudicar estas  subvenciones,  ahora por parte del Sr. 
Carrillo Valero se dice, en la primera intervención en  Comisión, que había habido una 
minoración general  del 35% respecto de la  subvención asignada en el ejercicio anterior 
para todas las asociaciones, pero si nos fijamos vemos que esto no es así, hay algunas 
asociaciones que tienen otra minoración.
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El Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Esto no es así  las primeras subvenciones que se 
presentaron eran sobre fiestas y a ésas es sobre las que yo me refería que habían tenido 
una minoración del 35%, luego pasaron otras por despacho extraordinario y a ésas no 
me refería, creo que ha habido un error.

El Sr. Cañadas Gallardo (PP): Acepto la aclaración pero que como en Comisión 
no hay ninguna intervención después,  habíamos entendido esto. En las subvenciones de 
las AMPAS cada una tiene una reducción diferente, las de las fiestas si que es verdad 
que tienen una reducción del 35%. También se dijo en Comisión por parte del Sr. Sala 
Pastor  “que se subvenciona igual que el año pasado a la Comisión de Fiestas de la 
Cabalgata  porque  en  esta  Comisión  son  todos  voluntarios  y  no  tienen  forma  de 
subvencionarse por otro lado”, cuando  en la comisión de fiestas de Moros y Cristianos 
que son las fiestas mayores han tenido una reducción del 35% por poner un ejemplo 
cuando sus miembros  también son voluntarios,  no le  veo coherencia,  evidentemente 
tenemos que votar abstención.

El  Sr.  Carrillo Valero (EU-EV): Yo sigo viendo diferencia  entre lo que es la 
Cabalgata y lo que son las  Comisiones  de Fiestas,  yo creo que la Cabalgata es un 
espectáculo que tiene unos costes determinados, no pasa igual en las asociaciones de las 
fiestas  que  se  pueden reducir   en  determinadas  formas,  se  pueden apoyar  de  otras 
maneras para que la fiesta no pierda decoro, desde mi opinión si  veo diferencia entre lo 
que es un espectáculo y lo que es una comisión de fiestas.

La Sra. Poveda Brotons (PSOE): No hay que centrarse sólo en la Cabalgata y en 
la comisión de Fiestas, hay otras muchas asociaciones y todas ellas son diferentes, todos 
sabemos porque se hace cada convenio, y  todos ellos han sido tratados por el Concejal 
o por la persona encargada en las negociaciones con la delicadeza y en la dedicación 
que tienen esas actividades en concreto. En la Comisión de Fiestas son muchos los actos 
que están incluidos desde el Mig Any hasta la presentación del cartel, etc.; dentro de los 
81.000 €,  hay  muchas  actividades  que  forman parte   de  la  fiesta,  evidentemente  la 
Cabalgata tiene otras consideraciones es un día puntual, con un desfile puntual y no 
tiene  nada  que  ver  con  la  Comisión  de  Fiestas,  evidentemente  ha  habido  unas 
negociaciones  con las  asociaciones;  con la  Comisión  de  Fiestas  en concreto se  han 
suprimido una serie de actos, por motivos presupuestarios de este año, que no por ello 
se le resta prestigio, sino que todo saldrá igual o mejor y evidentemente el criterio para 
firmar los Convenios y asignar las subvenciones depende de las actividades, depende de 
la asociación a la que se subvenciona y ese es el criterio que marcamos para asignar las 
subvenciones, guste o no al Partido Popular.

El Sr. Cañadas Gallardo (PP): Se ha hablado por parte de la portavoz del PSOE 
de que no se pueden comparar las subvenciones de las AMPAS con la de la Cabalgata o 
Comisión de Fiestas, evidentemente que no, pero sí se pueden comparar con la de otras 
fiestas, decir lo contrario es hacer encajes de bolillos para justificar una cosa que no 
tiene justificación, si se da otra explicación la entenderemos, pero esa no, y por parte del  
Sr. Carrillo Valero, unas las considera espectáculo y las otras,  ¿como las considera?.  

El Sr. Carrillo Valero (EU-EV), sigo insistiendo en la explicación que he dado no 
es lo mismo la fiesta del Ravalet,  las fiestas de Moros y Cristianos, donde la gente 
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participa  y  hay  otras  aportaciones,  que  la  Cabalgata  que  es  un  espectáculo,  si  el 
portavoz el partido popular no la ve lo siento, pero yo si la veo.

Sra. Poveda Brotons (PSOE) la diferencia está clara si no hubiese voluntarios  que 
organizasen la cabalgata sería una actividad más que se tendría que organizar desde el 
Ayuntamiento y evidentemente no hay venta de sillas, no hay festeros que paguen una 
cuota  a  la  Comisión  de  Fiestas,  etc.,  la  Cabalgata  es  una  actividad  adicional  al 
Ayuntamiento que haríamos igual si no existiera esta Comisión, pero se le delega a estas 
personas que lo hacen de manera voluntaria y yo creo que lo hacen muy bien, no se 
puede comparar, cada fiesta tiene sus actividades, respetándolas a todas y queriendo que 
todas continúen, vamos a firmar estos convenios.

Interviene  la  Sra.  Alcaldesa   para  explicar  que  las  convenios  han  sido 
consensuadas  con  todas  las  asociaciones,  en  concreto  la  Comisión  fiestas  se  han 
mantenido reuniones con la comisión y con todos los presidentes de las comparsas y 
todos ellos estuvieron a favor y aprobaron la reducción por unanimidad, se miraron las 
partidas al detalle y se suprimieron aquéllas que por razón de presupuesto de este año no 
se consideraban necesarias, intentar comparar las subvenciones de cualquier asociación 
con la de la cabalgata no tiene sentido, todas las asociaciones tienen socios, excepto la 
de la cabalgata que no tiene ninguno, está formada por una serie de voluntarios,   todos 
los proyectos son buenos, bonitos, encantadores y nosotros seguiremos trabajando en 
este sentido, también hay que tener en cuenta que a parte de los 81.000 € que recibe la 
Comisión  de  Fiestas  es  mucha  la  infraestructura  que  se  monta  por  parte  de  este 
Ayuntamiento y me extraña que el  Partido Popular intente abanderar lo de la Comisión 
de Fiestas, porque es un convenio consensuado dentro de la Comisión de Fiestas, no 
tenemos ningún temor a nada porque está consensuado, también los festeros pagan 5 € a 
la Comisión. 

4.3    Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  de  Mutxamel  i   
l'entitat  Associació de Jubilats i Pensionistes El Salvador per a l'any 2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2009/101/ed

Atès que l'ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

Atès que per a això l'ajuntament col·labora amb l’entitat Associació de Jubilats i 
Pensionistes El Salvador,  entitat  sense afany de lucre que realitza activitats d’interès 
comunitari relatives a la promoció i defensa dels interessos dels majors de Mutxamel.

Considerant  que  resulta  possible  la  subscripció  de  convenis  de  col·laboració 
amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme establix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el 
dret de participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
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així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el 
de  la  concessió  directa  per  concórrer  raons  d’interès  públic,  social,  econòmic  o 
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seua convocatòria pública, 
d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de contenir, 
com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant  que conforme la normativa municipal és competència del Ple de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès  que  hi  ha  consignació  suficient  a  la  partida  pressupostària  general  de 
subvencions per a associacions de majors.

Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i 
les Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA

Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 2.210 €, a càrrec de 
la partida 314.46304.48907.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’entitat Associació de 
Jubilats  i  Pensionistes  El Salvador,  per a l’atorgament d’una  subvenció per a l’any 
2009, el text del qual es del següent tenor literal.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL 
I L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE JUBILATS i PENSIONISTES EL SALVADOR 
PER A L’ANY 2009.

Mutxamel, 
REUNITS

D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-H, 
amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació SRA 
Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat  d'alcaldessa presidenta, amb competència 
per a la  celebració d’aquest  acte,  d'acord amb el  que establix l'article  21 de la  Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I DE L'ALTRA: La Associació de Jubilats i Pensionistes El Salvador (en avant Entitat) 
amb CIF SSS i número de registre d'interés municipal 4, amb seu en C/ SSS s/n, 03110 
Mutxamel, i en nom seu  SSS actuant en qualitat de president.

EXPOSEN
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Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius:

La promoció i defensa dels interessos dels majors de Mutxamel

Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat en l'article 
232 del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim Local,  així  com quant  al 
procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis d'acord amb 
el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions.

Ambdós  parts  es  reconeixen  capacitat  legal  per  a  subscriure  aquest  conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest  Conveni  subvencional  té  com  a  finalitat  la  col·laboració  en  l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat Viatges culturals
Pressupost inicial 6.500 €
Subvenció municipal 2.210 €
Percentatge 34 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.-  Correspon  a  l’entitat  l’organització,  preparació  i  desenvolupament  del  seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.

1.2.- L’entitat es compromet a què aparega el logotip de l'Ajuntament amb la menció de 
la Regidoria de Majors en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb motiu de les 
activitats subvencionades.

1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística que 
l’ajuntament  estableixi  a  través  del  seu  Servei  de  Valencià  en  tots  els  documents  i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les activitats subvencionades. 

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.-  L'Ajuntament  concedix  a  l’Entitat   una  subvenció  directa  per  raons  d’interès 
públic,  per la  quantitat  de 2.210 €  la  concessió de la  qual,  justificació  i  pagament 
estaran subjectes al règim jurídic determinat en el present conveni.
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2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, 
col·legis, instal·lacions esportives,  etc.)  que siguen necessaris  per al  compliment  del 
present  conveni,  amb  subjecció  a  les  determinacions  que  estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.

2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la 
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.

TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La  present  subvenció  és  compatible  amb  altres  subvencions,  ajudes,  ingressos  o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.
 
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 

DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.-  Serà  requisit  previ  per  tal  que  l'ajuntament  pugui  efectuar  l'abonament  de  la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a)  Certificacions  oficials  lliurades  per  les  administracions  competents  que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Estos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En tot 
cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni la 
no aportació dels  documents requerits  per part  de l’entitat,  al  no haver acreditat  els 
requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de 
subvencions públiques.

1.3.- L’abonament total de la subvenció es verificarà en un sol pagament en qualsevol 
mes  de  l’any en  curs,  sempre  que  s’hagi  presentat  i  aprovat  prèviament  el  compte 
justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de 
subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la tresoreria municipal dins dels 
dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentar-
se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 
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No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 31 de 
desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de gener 
de l’any següent. 

2.2.- S’admetran en tot cas els justificants de les despeses realitzades amb anterioritat a 
la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses 
en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.3.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, respecte 
de les ajudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà solament a 
la  presentació  per  part  de  l’entitat  beneficiària  d’una  Memòria  (model  N09)  que 
relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos. 

Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què pertanga el 
Centre Gestor del departament que promou l’expedient. 

 2.4.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció comprovarà 
l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que 
determinen  la  concessió  o  gaudi  de  la  subvenció,  elevant  la  seva  proposta  de 
conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o denegació 
de la justificació.

2.5.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits  
en  aquest  conveni  o  la  justificació  insuficient   de  la  mateixa  comportarà  el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

 
QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2009, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
c) La resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 

escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.
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En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen en 
relació  amb els  compromisos  existents  en el  moment  de la  rescissió,  abonant-se  en 
qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu 
contingut  en  la  seua  aplicació  a  la  Comissió  de  Seguiment  de  caràcter  paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,   la Regidora Delegada de Majors i  el  Director de l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.
 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La  resolució  de  les  controvèrsies  que  pogueren  plantejar-se  sobre  la  interpretació  i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit  acord, s’acorda expressament el  sotmetiment a la 
jurisdicció  contenciosa  administrativa  de  les  possibles  qüestions  litigioses  sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts 
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, 
tant ampliament com sigui menester.
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Cinquè.-  Notificar  els  precedents  acords  als  representants  de  l’entitat 
beneficiària, al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi 
publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.

4.4    Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  suscriure  entre  l'Ajuntament  de   
Mutxamel  i  l'entitat  Majordomia  de  Sant  Antoni  Abat  per  a  l'any  2009.  SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL- 2009/150/ed

Atès  que  l'Ajuntament  té  una  clara  voluntat  de  recolzar  i  fomentar   la 
participació activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’associació Majordomia de 
Sant Antoni Abat, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a l’organització i el desenvolupament de la festivitat de Sant Antoni Abat.

Considerant  que  resulta  possible  la  subscripció  de  convenis  de  col·laboració 
amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme establix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el 
dret de participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el 
de la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 
2009, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de  Subvencions,   havent  de  formalitzar-se  un  conveni  regulador,  el  qual  haurà  de 
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant  que conforme la normativa municipal és competència del Ple de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès  que  hi  ha  consignació  suficient  a  la  partida  pressupostària  on  figura 
nominativament la subvenció proposada.

Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i 
les Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA
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Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 3.900 €, a càrrec de 
la partida 350.46304.48938.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Majordomia 
de Sant Antoni Abat, per a l’atorgament d’una  subvenció nominativa per a l’any 2009, 
el text del qual es del següent tenor literal.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL 
I  L’ASSOCIACIÓ MAJORDOMIA DE  SANT ANTONI ABAT PER A L’ANY 
2009.

Mutxamel, 

REUNITS

D'UNA PART: Ajuntament de Mutxamel (en avant Ajuntament) amb CIF P-0309000-H, 
amb seu en Av de Carlos Soler, 46, 03110 Mutxamel, i en nom seu i representació SRA 
Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat  d'alcaldessa presidenta, amb competència 
per a la  celebració d’aquest  acte,  d'acord amb el  que establix l'article  21 de la  Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I DE L'ALTRA: L’Associació Majordomia de Sant Antoni Abat (en avant Entitat) amb 
CIF  SSS  i  número  de  registre  d'interès  municipal  87,  amb  seu  en  C/  SSS  03110 
Mutxamel, i en nom seu  SSS actuant en qualitat de president.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els següents 
objectius:

L’organització i el desenvolupament de la festivitat de Sant Antoni Abat.

Que el present Conveni té cabuda en el marc legal que regula el dret de participació 
ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat en l'article 
232 del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim Local,  així  com quant  al 
procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis d'acord amb 
el que disposa els articles 28 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions.

Ambdós  parts  es  reconeixen  capacitat  legal  per  a  subscriure  aquest  conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
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Aquest  Conveni  subvencional  té  com  a  finalitat  la  col·laboració  en  l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat ORGANITZACIÓ  DE  LES  FESTES  EN  HONOR  A SANT  ANTONI 
ABAT

Data 16, 17 I 18 DE GENER
Lloc MUTXAMEL
Pressupost inicial 14.758,34 €
Subvenció municipal 3.900 €
Percentatge 26,43 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.-  Correspon  a  l’entitat  l’organització,  preparació  i  desenvolupament  del  seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.
1.2.- L’entitat es compromet a què aparega el logotip de l'Ajuntament amb la menció de 
la Regidoria de Festes en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb motiu de les 
Festes.
1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística que 
l’ajuntament  estableixi  a  través  del  seu  Servei  de  Valencià  en  tots  els  documents  i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes. 

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.- L'Ajuntament concedix a l’Entitat  una subvenció nominativa, prevista a aquest 
efecte en la partida 350,46304,48938 del vigent pressupost municipal, per la quantitat 
de 3.900 €  la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al règim 
jurídic determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, 
col·legis, instal·lacions esportives,  etc.)  que siguen necessaris  per al  compliment  del 
present  conveni,  amb  subjecció  a  les  determinacions  que  estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.

2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la 
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.

TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La  present  subvenció  és  compatible  amb  altres  subvencions,  ajudes,  ingressos  o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.
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QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 

DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.-  Serà  requisit  previ  per  tal  que  l'ajuntament  pugui  efectuar  l'abonament  de  la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a)  Certificacions  oficials  lliurades  per  les  administracions  competents  que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En 
tot cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni 
la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver acreditat els 
requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de 
subvencions públiques.

1.2.- L’abonament total de la subvenció es verificarà en un sol pagament en qualsevol 
mes  de  l’any en  curs,  sempre  que  s’hagi  presentat  i  aprovat  prèviament  el  compte 
justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de 
subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la tresoreria municipal dins dels 
dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentar-
se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 

2.2.- S’admetran en tot cas els justificants de les despeses realitzades amb anterioritat a 
la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses 
en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.3.-  La  justificació  per  part  del  representants  de  l’entitat  del  compliment  de  les 
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni 
es  realitzarà  per  mitjà  de  la  presentació  davant  de  l'Ajuntament  d’un  Compte 
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:

a) FITXA RESUM PROGRAMA EXECUTAT: Relació de totes les activitats 
subvencionades  efectivament  realitzades,  amb  detall  agregat  dels  seues 
despeses i ingressos totals (model N07)

b) MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS EXECUTADES: Per a cada una de les 
activitats incloses en el programa anual subvencionat, es complimentarà una 

34



memòria que constarà de tres parts diferenciades: en la primera es donarà 
compte del nivell de participació, objectius plantejat inicialment i objectius 
assolits i una referència de les eventuals incidències. En la segona part, es 
detallaran els tipus de despeses i dels ingressos efectuats. En la tercera, es 
farà una relació de les factures i justificants de les despeses realitzades, que 
hauran de tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a 
dita  relació  còpies  compulsades  de  les  factures  i  justificants  de  despeses 
(model N08).   

2.4.-  D’acord  amb  el  previst  a  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros 
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, 
el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga possible (per no 
existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o ho presten o que el 
gasto s'haguera realitzat  amb anterioritat  a  la  sol·licitud de la  subvenció)  havent de 
quedar constància documental de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre 
les  ofertes  presentades.  Els  documents  acreditatius  d’aquest  procés  de  selecció 
empresarial s’hauran d’acompanyar al compte justificatiu de la subvenció.

 2.5.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció comprovarà 
l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que 
determinen  la  concessió  o  gaudi  de  la  subvenció,  elevant  la  seva  proposta  de 
conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o denegació 
de la justificació.

2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits  
en  aquest  conveni  o  la  justificació  insuficient   de  la  mateixa  comportarà  el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2009, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
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c) La  resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 
escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.

En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen en 
relació  amb els  compromisos  existents  en el  moment  de la  rescissió,  abonant-se  en 
qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu 
contingut  en  la  seua  aplicació  a  la  Comissió  de  Seguiment  de  caràcter  paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de  Participació  Ciutadana,   el  Regidor  Delegat  de  Festes  i  el  Director  de  l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.
 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La  resolució  de  les  controvèrsies  que  pogueren  plantejar-se  sobre  la  interpretació  i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit  acord, s’acorda expressament el  sotmetiment a la 
jurisdicció  contenciosa  administrativa  de  les  possibles  qüestions  litigioses  sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts 
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
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Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, 
tant ampliament com sigui menester.

Cinquè.-  Notificar  els  precedents  acords  als  representants  de  l’entitat 
beneficiària, al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi 
publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.

4.5    Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  suscriure  entre  l'Ajuntament  de   
Mutxamel i l'entitat  Comissió de Festes de Sant Pasqual  per a l'any 2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL-2009/139/ed

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’associació Comissió de Festes 
de Sant Pasqual, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a l’organització i el desenvolupament de la festivitat de Sant Pasqual.

Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al  dret  privat,  sempre que el  seu objecte  no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme establix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 
de  participació  ciutadana  de  les  associacions  en  els  assumptes  d’interès  general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 
la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 
2009, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de  Subvencions,   havent  de  formalitzar-se  un  conveni  regulador,  el  qual  haurà  de 
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant  que  conforme  la  normativa  municipal  és  competència  del  Ple  de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès  que  hi  ha  consignació  suficient  a  la  partida  pressupostària  on  figura 
nominativament la subvenció proposada.
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Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA

Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 600 €, a càrrec de la 
partida 350.46304.48713.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Comissió de 
Festes de Sant Pasqual,  per a l’atorgament d’una  subvenció nominativa per a l’any 
2009, el text del qual es del següent tenor literal.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE 
MUTXAMEL I L’ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE FESTES DE SANT PASQUAL 
PER A L’ANY 2009.

Mutxamel, 
REUNITS

D'UNA PART:  Ajuntament  de  Mutxamel  (en  avant  Ajuntament)  amb  CIF  P-
0309000-H,  amb seu en  Av de  Carlos Soler,  46,  03110 Mutxamel,  i  en nom seu  i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I  DE  L'ALTRA:  L’Associació  Comissió  de  Festes  de  Sant  Pasqual  (en  avant 
Entitat) amb CIF SSS i número de registre d'interès municipal 164, amb seu en C/ Sant 
SSS 03110 Mutxamel, i en nom seu SSS actuant en qualitat de president.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 
següents objectius:

L’organització i el desenvolupament de la festivitat de Sant Pasqual.

Que  el  present  Conveni  té  cabuda  en  el  marc  legal  que  regula  el  dret  de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord  amb el  que disposa els  articles  28 i  següents  de la  Llei  38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Ambdós parts es reconeixen capacitat  legal per a subscriure aquest conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:
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CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat ORGANITZACIÓ DE LA FESTA DE SANT PASQUAL
Data 15, 16 I 17 DE MAIG
Horari
Lloc MUTXAMEL
Pressupost inicial 3.440 €
Subvenció municipal 600 €
Percentatge 17,45 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.- Correspon a l’entitat  l’organització,  preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.

1.2.-  L’entitat  es  compromet  a  què aparega  el  logotip  de l'Ajuntament  amb la 
menció de la Regidoria de Festes en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les Festes.

1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes. 

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.-  L'Ajuntament  concedix  a  l’Entitat   una  subvenció  nominativa,  prevista  a 
aquest  efecte  en la  partida  350,46304,48713 del  vigent  pressupost municipal,  per  la 
quantitat de 600 €  la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al 
règim jurídic determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, places, 
col·legis, instal·lacions esportives,  etc.)  que siguen necessaris  per al  compliment  del 
present  conveni,  amb  subjecció  a  les  determinacions  que  estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.

2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de la 
realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.
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TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La  present  subvenció  és  compatible  amb  altres  subvencions,  ajudes,  ingressos  o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.
 
QUARTA.- RÈGIM JURÍDIC DE LA CONCESSIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT 

DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.-  Serà  requisit  previ  per  tal  que  l'ajuntament  pugui  efectuar  l'abonament  de  la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a)  Certificacions  oficials  lliurades  per  les  administracions  competents  que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. En 
tot cas, serà causa sobrevinguda d’ineficàcia de l’acord d’aprovació del present conveni 
la no aportació dels documents requerits per part de l’entitat, al no haver acreditat els 
requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de beneficiària de 
subvencions públiques.

1.2.- l’abonament total de la subvenció es verificarà en un sol pagament en qualsevol 
mes  de  l’any en  curs,  sempre  que  s’hagi  presentat  i  aprovat  prèviament  el  compte 
justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de 
subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la tresoreria municipal dins dels 
dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.- El termini per a la justificació de les activitats subvencionades deurà de presentar-
se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 

2.2.- S’admetran en tot cas els justificants de les despeses realitzades amb anterioritat a 
la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats compreses 
en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.3.- D’acord amb el previst a l’ordenança general municipal de subvencions, respecte 
de les ajudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà solament a 
la  presentació  per  part  de  l’entitat  beneficiària  d’una  Memòria  (model  N09)  que 
relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos. 
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Dita Memòria haurà de ser conformada pel Regidor Delegat de l’Àrea a què pertanga el 
Centre Gestor del departament que promou l’expedient. 

 2.5.- En totes les justificacions el centre gestor impulsor de la subvenció comprovarà 
l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la finalitat que 
determinen  la  concessió  o  gaudi  de  la  subvenció,  elevant  la  seva  proposta  de 
conformitat o disconformitat a la Junta de Govern Local per a l’aprovació o denegació 
de la justificació.

2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits  
en  aquest  conveni  o  la  justificació  insuficient   de  la  mateixa  comportarà  el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El present Conveni entrarà en vigor l’1 de gener de 2009, i estendrà els seus efectes fins 
el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per 
mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
c) La resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 

escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.

En cas de rescissió, les parts acordaran mútuament les compensacions que pertoquen en 
relació  amb els  compromisos  existents  en el  moment  de la  rescissió,  abonant-se  en 
qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins a la data de la 
rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir del seu 
contingut  en  la  seua  aplicació  a  la  Comissió  de  Seguiment  de  caràcter  paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de  Participació  Ciutadana,   el  Regidor  Delegat  de  Festes  i  el  Director  de  l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 

41



junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.
 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La  resolució  de  les  controvèrsies  que  pogueren  plantejar-se  sobre  la  interpretació  i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit  acord, s’acorda expressament el  sotmetiment a la 
jurisdicció  contenciosa  administrativa  de  les  possibles  qüestions  litigioses  sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de les parts 
a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple versió 
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, 
tant ampliament com sigui menester.

Cinquè.-  Notificar  els  precedents  acords  als  representants  de  l’entitat 
beneficiària, al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi 
publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.

4.6    Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  suscriure  entre  l'Ajuntament  de   
Mutxamel i l'entitat Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa per a l'any 2009. SPE-
PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/129/ed.

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.
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Atès  que  per  a  això  l'Ajuntament  col·labora amb l’associació  Junta  Mayor  de 
Cofradías de Semana Santa, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès 
comunitari relatives a l’organització i el desenvolupament de la festivitat de la Setmana 
Santa.

Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al  dret  privat,  sempre que el  seu objecte  no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme establix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 
de  participació  ciutadana  de  les  associacions  en  els  assumptes  d’interès  general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 
la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 
2009, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de  Subvencions,   havent  de  formalitzar-se  un  conveni  regulador,  el  qual  haurà  de 
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant  que  conforme  la  normativa  municipal  és  competència  del  Ple  de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès  que  hi  ha  consignació  suficient  a  la  partida  pressupostària  on  figura 
nominativament la subvenció proposada.

Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA
Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 5.525 €, a càrrec de la 

partida 350.46304.48918.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Junta Mayor 
de Cofradías de Semana Santa, per a l’atorgament d’una  subvenció nominativa per a 
l’any 2009, el text del qual es del següent tenor literal.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE 
MUTXAMEL  I  L’ASSOCIACIÓ  JUNTA  MAYOR  DE  COFRADÍAS  DE 
SEMANA SANTA PER A L’ANY 2009.

Mutxamel, 
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REUNITS

D'UNA PART:  Ajuntament  de  Mutxamel  (en  avant  Ajuntament)  amb  CIF  P-
0309000-H,  amb seu en  Av de  Carlos Soler,  46,  03110 Mutxamel,  i  en nom seu  i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I DE L'ALTRA: L’Associació Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa  (en 
avant Entitat) amb CIF XXX i número de registre d'interès municipal 41, amb seu en C/ 
XXX, 03110 Mutxamel, i en nom seu  XXX, actuant en qualitat de president.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 
següents objectius:

L’organització i el desenvolupament de la festivitat de la Setmana Santa.

Que  el  present  Conveni  té  cabuda  en  el  marc  legal  que  regula  el  dret  de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord  amb el  que disposa els  articles  28 i  següents  de la  Llei  38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Ambdós parts es reconeixen capacitat  legal per a subscriure aquest conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat SETMANA SANTA
Data DEL 28/03/09 AL 12/04/09
Lloc MUTXAMEL
Pressupost inicial 7.968,80 €
Subvenció municipal 5.525 €
Percentatge 69,34 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT
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1.1.- Correspon a l’entitat  l’organització,  preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.

1.2.-  L’entitat  es  compromet  a  què aparega  el  logotip  de l'Ajuntament  amb la 
menció de la Regidoria de Festes en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les Festes.

1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes. 

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.-  L'Ajuntament  concedix  a  l’Entitat   una  subvenció  nominativa,  prevista  a 
aquest  efecte  en la  partida  350,46304,48918 del  vigent  pressupost municipal,  per  la 
quantitat de 5.525 €  la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al 
règim jurídic determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del  present  conveni,  amb subjecció  a  les  determinacions  que estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.

2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.

TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

 
QUARTA.-  RÈGIM  JURÍDIC  DE  LA  CONCESSIÓ,  JUSTIFICACIÓ  I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.
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Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 
En tot  cas,  serà  causa  sobrevinguda  d’ineficàcia  de  l’acord  d’aprovació  del  present 
conveni  la  no  aportació  dels  documents  requerits  per  part  de  l’entitat,  al  no  haver 
acreditat  els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques.

1.3.-  l’abonament  total  de  la  subvenció  es  verificarà  en  un  sol  pagament  en 
qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i  aprovat prèviament el 
compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat  del  programa anual d’activitats 
objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la tresoreria municipal 
dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.-  El  termini  per  a  la  justificació  de  les  activitats  subvencionades  deurà  de 
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 

No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 
31 de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de 
gener de l’any següent. 

2.2.-  S’admetran  en  tot  cas  els  justificants  de  les  despeses  realitzades  amb 
anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats  
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les 
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni 
es  realitzarà  per  mitjà  de  la  presentació  davant  de  l'Ajuntament  d’un  Compte 
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:

a) FITXA RESUM PROGRAMA EXECUTAT: Relació de totes les activitats 
subvencionades  efectivament  realitzades,  amb  detall  agregat  dels  seues 
despeses i ingressos totals (model N07)

b) MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS EXECUTADES: Per a cada una de les 
activitats incloses en el programa anual subvencionat, es complimentarà una 
memòria que constarà de tres parts diferenciades: en la primera es donarà 
compte del nivell de participació, objectius plantejat inicialment i objectius 
assolits i una referència de les eventuals incidències. En la segona part, es 
detallaran els tipus de despeses i dels ingressos efectuats. En la tercera, es 
farà una relació de les factures i justificants de les despeses realitzades, que 
hauran de tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a 
dita  relació  còpies  compulsades  de  les  factures  i  justificants  de  despeses 
(model N08).   

2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros 
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en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, 
el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga possible (per no 
existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o ho presten o que el 
gasto s'haguera realitzat  amb anterioritat  a  la  sol·licitud de la  subvenció)  havent de 
quedar constància documental de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre 
les  ofertes  presentades.  Els  documents  acreditatius  d’aquest  procés  de  selecció 
empresarial s’hauran d’acompanyar al compte justificatiu de la subvenció.

 2.5.-  En  totes  les  justificacions  el  centre  gestor  impulsor  de  la  subvenció 
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de  conformitat  o  disconformitat  a  la  Junta  de  Govern  Local  per  a  l’aprovació  o 
denegació de la justificació.

2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 
establits  en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El  present  Conveni  entrarà  en vigor  l’1  de gener  de  2009, i  estendrà els  seus 
efectes fins el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 
per mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
c) La resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 

escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.

En  cas  de  rescissió,  les  parts  acordaran  mútuament  les  compensacions  que 
pertoquen  en  relació  amb els  compromisos  existents  en  el  moment  de  la  rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI
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Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de  Participació  Ciutadana,   el  Regidor  Delegat  de  Festes  i  el  Director  de  l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.

 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de 
les parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester.

Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, 
al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la 
forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.
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4.7    Aprovació del  conveni  de col·laboració a  subscriure  entre  l'Ajuntament  de   
Mutxamel  i  l'entitat  Comissió  de  Festes  del  Ravalet  per  a  l'any  2009.  SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2009/133/ed

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’associació Comissió de Festes 
del  Ravalet,  entitat  sense  afany  de  lucre  que  realitza  activitats  d’interès  comunitari 
relatives a l’organització i el desenvolupament de les Festes del Ravalet.

Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al  dret  privat,  sempre que el  seu objecte  no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme establix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 
de  participació  ciutadana  de  les  associacions  en  els  assumptes  d’interès  general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 
la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 
2009, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de  Subvencions,   havent  de  formalitzar-se  un  conveni  regulador,  el  qual  haurà  de 
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant  que  conforme  la  normativa  municipal  és  competència  del  Ple  de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès  que  hi  ha  consignació  suficient  a  la  partida  pressupostària  on  figura 
nominativament la subvenció proposada.

Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA

Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 8.125 €, a càrrec de la 
partida 350.46304.48903.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Comissió de 
Festes del Ravalet, per a l’atorgament d’una  subvenció nominativa per a l’any 2009, el 
text del qual es del següent tenor literal.
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CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE 
MUTXAMEL I L’ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE FESTES DEL RAVALET PER A 
L’ANY 2009.

Mutxamel, 
REUNITS

D'UNA PART:  Ajuntament  de  Mutxamel  (en  avant  Ajuntament)  amb  CIF  P-
0309000-H,  amb seu en  Av de  Carlos Soler,  46,  03110 Mutxamel,  i  en nom seu  i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I DE L'ALTRA: L’Associació Comissió de Festes del Ravalet (en avant Entitat) 
amb CIF XXX i número de registre d'interès municipal 10, amb seu en C/ XXX X, 2, 
03110 Mutxamel, i en nom seu  XXX actuant en qualitat de president.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 
següents objectius:

L’organització i el desenvolupament de les Festes del Ravalet.

Que  el  present  Conveni  té  cabuda  en  el  marc  legal  que  regula  el  dret  de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord  amb el  que disposa els  articles  28 i  següents  de la  Llei  38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Ambdós parts es reconeixen capacitat  legal per a subscriure aquest conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat ORGANITZACIÓ DE LES FESTES DEL BARRI DEL RAVALET
Data 27 ABRIL, 3 DE MAIG, 6 I 8 DE SETEMBRE
Lloc MUTXAMEL
Pressupost inicial 8.125 €
Subvenció municipal 8.125 €
Percentatge 100 %
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SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.- Correspon a l’entitat  l’organització,  preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.

1.2.-  L’entitat  es  compromet  a  què aparega  el  logotip  de l'Ajuntament  amb la 
menció de la Regidoria de Festes en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les Festes.

1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes. 

2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.-  L'Ajuntament  concedix  a  l’Entitat   una  subvenció  nominativa,  prevista  a 
aquest  efecte  en la  partida  350,46304,48903 del  vigent  pressupost municipal,  per  la 
quantitat de 8.125 €  la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al 
règim jurídic determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del  present  conveni,  amb subjecció  a  les  determinacions  que estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.

2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.

TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

 
QUARTA.-  RÈGIM  JURÍDIC  DE  LA  CONCESSIÓ,  JUSTIFICACIÓ  I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:
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a)  Certificacions  oficials  lliurades  per  les  administracions  competents  que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 
En tot  cas,  serà  causa  sobrevinguda  d’ineficàcia  de  l’acord  d’aprovació  del  present 
conveni  la  no  aportació  dels  documents  requerits  per  part  de  l’entitat,  al  no  haver 
acreditat  els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques.

1.2.-  Els  pagaments  es  podran  realitzar  per  mitjà  dels  següents  lliuraments  a 
bestreta, en les dates que s'indiquen a continuació:

a) Un  primer  pagament  anticipat  del  50%  de  l'import  de  la  subvenció 
concedida entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, satisfet en concepte 
de despeses de preparació de les activitats.

b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el 
30  de  novembre,  sempre  que  prèviament  s’hagi  presentat  el  compte 
justificatiu  relatiu  a  l’execució  de  la  totalitat  del  programa  anual 
d’activitats objecte de subvenció.

1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un 
sol pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats  objecte  de  subvenció.  El  pagament  íntegre  s’haurà  d’efectuar  per  la 
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.-  El  termini  per  a  la  justificació  de  les  activitats  subvencionades  deurà  de 
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 

2.2.-  S’admetran  en  tot  cas  els  justificants  de  les  despeses  realitzades  amb 
anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats  
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les 
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni 
es  realitzarà  per  mitjà  de  la  presentació  davant  de  l'Ajuntament  d’un  Compte 
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:
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a) FITXA RESUM PROGRAMA EXECUTAT: Relació de totes les activitats 
subvencionades  efectivament  realitzades,  amb  detall  agregat  dels  seues 
despeses i ingressos totals (model N07)

b) MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS EXECUTADES: Per a cada una de les 
activitats incloses en el programa anual subvencionat, es complimentarà una 
memòria que constarà de tres parts diferenciades: en la primera es donarà 
compte del nivell de participació, objectius plantejat inicialment i objectius 
assolits i una referència de les eventuals incidències. En la segona part, es 
detallaran els tipus de despeses i dels ingressos efectuats. En la tercera, es 
farà una relació de les factures i justificants de les despeses realitzades, que 
hauran de tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a 
dita  relació  còpies  compulsades  de  les  factures  i  justificants  de  despeses 
(model N08).   

2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros 
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, 
el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga possible (per no 
existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o ho presten o que el 
gasto s'haguera realitzat  amb anterioritat  a  la  sol·licitud de la  subvenció)  havent de 
quedar constància documental de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre 
les  ofertes  presentades.  Els  documents  acreditatius  d’aquest  procés  de  selecció 
empresarial s’hauran d’acompanyar al compte justificatiu de la subvenció.

 2.5.-  En  totes  les  justificacions  el  centre  gestor  impulsor  de  la  subvenció 
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de  conformitat  o  disconformitat  a  la  Junta  de  Govern  Local  per  a  l’aprovació  o 
denegació de la justificació.

2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 
establits  en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El  present  Conveni  entrarà  en vigor  l’1  de gener  de  2009, i  estendrà els  seus 
efectes fins el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 
per mutu acord.
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SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
c) La resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 

escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.

En  cas  de  rescissió,  les  parts  acordaran  mútuament  les  compensacions  que 
pertoquen  en  relació  amb els  compromisos  existents  en  el  moment  de  la  rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de  Participació  Ciutadana,   el  Regidor  Delegat  de  Festes  i  el  Director  de  l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.

 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de 
les parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ

54



Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester.

Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, 
al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la 
forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.

4.8    Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  suscriure  entre  l'Ajuntament  de   
Mutxamel  i  l'entitat  Comissió de la  Cavalcada  dels  Reis Mags i  Pessebres anys 
2009-2010. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/132/ed.

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

Atès  que  per  a  això  l'Ajuntament  col·labora  amb l’associació  Comissió  de  la 
Cavalcada dels Reis Mags i Pessebres, entitat sense afany de lucre que realitza activitats 
d’interès comunitari relatives a l’organització i el desenvolupament de la Cavalcada dels 
Reis Mags.

Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al  dret  privat,  sempre que el  seu objecte  no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme establix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 
de  participació  ciutadana  de  les  associacions  en  els  assumptes  d’interès  general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 
la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 
2009, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de  Subvencions,   havent  de  formalitzar-se  un  conveni  regulador,  el  qual  haurà  de 
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.
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Considerant  que  conforme  la  normativa  municipal  és  competència  del  Ple  de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès  que  hi  ha  consignació  suficient  a  la  partida  pressupostària  on  figura 
nominativament la subvenció proposada.

Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA

Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 8.082 €, a càrrec de la 
partida 350.46304.48917, corresponent al  primer pagament anticipat  de la subvenció 
atorgada.

Segon.- Autoritzar i Disposar la despesa amb càrrec a la partida 350.46304.48917 
del Pressupost de 2010, si bé la eficàcia del present acord estarà sotmesa a la condició 
suspensiva  d’existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  per  a  finançar  les  obligacions 
contretes.

Tercer .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació Comissió de 
la  Cavalcada  dels  Reis  Mags  i  Pessebres,  per  a  l’atorgament  d’una   subvenció 
nominativa anys 2009-2010, el text del qual es del següent tenor literal.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE 
MUTXAMEL I L’ASSOCIACIÓ COMISSIÓ DE LA CAVALCADA DELS REIS 
MAGS I PESSEBRES ANYS 2009-2010.

Mutxamel, 
REUNITS

D'UNA PART:  Ajuntament  de  Mutxamel  (en  avant  Ajuntament)  amb  CIF  P-
0309000-H,  amb seu en  Av de  Carlos Soler,  46,  03110 Mutxamel,  i  en nom seu  i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I  DE  L'ALTRA:  L’Associació  Comissió  de  la  Cavalcada  dels  Reis  Mags  i 
Pessebres (en avant Entitat) amb CIF XXX i número de registre d'interès municipal 28, 
amb seu en AvdaXXX 03110 Mutxamel, i en nom seu  XXX, amb N.I.F. X actuant en 
qualitat de president.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 
següents objectius:

56



L’organització i el desenvolupament de la Cavalcada dels Reis Mags.

Que  el  present  Conveni  té  cabuda  en  el  marc  legal  que  regula  el  dret  de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord  amb el  que disposa els  articles  28 i  següents  de la  Llei  38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Ambdós parts es reconeixen capacitat  legal per a subscriure aquest conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat PREPARACIÓ  I  ORGANITZACIÓ  DE  LA  CAVALCADA  DE  REIS 
MAGS

Data 5 ENERO 2010
Lloc MUTXAMEL
Pressupost inicial 21.000 €
Subvenció municipal 21.000 €
Percentatge 100 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.- Correspon a l’entitat  l’organització,  preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.

1.2.-  L’entitat  es  compromet  a  què aparega  el  logotip  de l'Ajuntament  amb la 
menció de la Regidoria de Festes en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les Festes.

1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes. 

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.-  L'Ajuntament  concedix  a  l’Entitat   una  subvenció  nominativa,  prevista  a 
aquest  efecte  en la  partida  350,46304,48917 del  vigent  pressupost municipal,  per  la 
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quantitat de 21.000 €  la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes 
al règim jurídic determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del  present  conveni,  amb subjecció  a  les  determinacions  que estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.

2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.

TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

 
QUARTA.-  RÈGIM  JURÍDIC  DE  LA  CONCESSIÓ,  JUSTIFICACIÓ  I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a)  Certificacions  oficials  lliurades  per  les  administracions  competents  que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 
En tot  cas,  serà  causa  sobrevinguda  d’ineficàcia  de  l’acord  d’aprovació  del  present 
conveni  la  no  aportació  dels  documents  requerits  per  part  de  l’entitat,  al  no  haver 
acreditat  els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques.

1.2.- Els pagaments es realitzaran per mitjà dels següents lliuraments a bestreta, en 
les dates que s'indiquen a continuació:

a) Un primer  pagament  anticipat  del  38,49  % de  l'import  de  la  subvenció 
concedida entre l’1 i el 15 de desembre de l’any en curs, satisfet en concepte 
de despeses de preparació de les activitats.
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b) Un segon pagament fraccionat del 61,51 % restant en el mes de febrer de 
2010, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte justificatiu relatiu a 
l’execució  de  la  totalitat  del  programa  anual  d’activitats  objecte  de 
subvenció.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.-  El  termini  per  a  la  justificació  de  les  activitats  subvencionades  deurà  de 
presentar-se, en tot cas, abans del 31 de gener de 2010. 

2.2.-  S’admetran  en  tot  cas  els  justificants  de  les  despeses  realitzades  amb 
anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats  
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les 
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni 
es  realitzarà  per  mitjà  de  la  presentació  davant  de  l'Ajuntament  d’un  Compte 
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:

a) FITXA RESUM PROGRAMA EXECUTAT: Relació de totes les activitats 
subvencionades  efectivament  realitzades,  amb  detall  agregat  dels  seues 
despeses i ingressos totals (model N07)

b) MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS EXECUTADES: Per a cada una de les 
activitats incloses en el programa anual subvencionat, es complimentarà una 
memòria que constarà de tres parts diferenciades: en la primera es donarà 
compte del nivell de participació, objectius plantejat inicialment i objectius 
assolits i una referència de les eventuals incidències. En la segona part, es 
detallaran els tipus de despeses i dels ingressos efectuats. En la tercera, es 
farà una relació de les factures i justificants de les despeses realitzades, que 
hauran de tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a 
dita  relació  còpies  compulsades  de  les  factures  i  justificants  de  despeses 
(model N08).   

2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros 
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, 
el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga possible (per no 
existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o ho presten o que el 
gasto s'haguera realitzat  amb anterioritat  a  la  sol·licitud de la  subvenció)  havent de 
quedar constància documental de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre 
les  ofertes  presentades.  Els  documents  acreditatius  d’aquest  procés  de  selecció 
empresarial s’hauran d’acompanyar al compte justificatiu de la subvenció.
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 2.5.-  En  totes  les  justificacions  el  centre  gestor  impulsor  de  la  subvenció 
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de  conformitat  o  disconformitat  a  la  Junta  de  Govern  Local  per  a  l’aprovació  o 
denegació de la justificació.

2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 
establits  en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El present Conveni entrarà en vigor a partir de la signatura del conveni, i estendrà 
els seus efectes fins el 31 de gener de 2010.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 
per mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:

α) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
β) La desaparició de l'objecte del mateix.
χ) La resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 

escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.

En  cas  de  rescissió,  les  parts  acordaran  mútuament  les  compensacions  que 
pertoquen  en  relació  amb els  compromisos  existents  en  el  moment  de  la  rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de  Participació  Ciutadana,   el  Regidor  Delegat  de  Festes  i  el  Director  de  l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.
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NOVENA.- JURISDICCIÓ

La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de 
les parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester.

Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, 
al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la 
forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.

4.9    Aprovació  del  conveni  de  col·laboració  a  suscriure  entre  l'Ajuntament  de   
Mutxamel  i l'entitat  Associació Cívica per la Normalització del Valencià per a l'any 
2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/153/ed

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.
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Atès  que  per  a  això  l'Ajuntament  col·labora  amb  l’Associació  Cívica  per  la 
Normalització del Valencià , entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès 
comunitari relatives a l’organització de la Trobada d’Escoles de Valencià .

Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al  dret  privat,  sempre que el  seu objecte  no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme establix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 
de  participació  ciutadana  de  les  associacions  en  els  assumptes  d’interès  general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 
la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 
2009, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de  Subvencions,   havent  de  formalitzar-se  un  conveni  regulador,  el  qual  haurà  de 
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant  que  conforme  la  normativa  municipal  és  competència  del  Ple  de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès  que  hi  ha  consignació  suficient  a  la  partida  pressupostària  on  figura 
nominativament la subvenció proposada.

Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA

Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 910 €, a càrrec de la 
partida 330.46304.48935.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb l’Associació Cívica per la 
Normalització del Valencià , per a l’atorgament d’una  subvenció nominativa per a l’any 
2009, el text del qual es del següent tenor literal.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE 
MUTXAMEL I  L’ASSOCIACIÓ  CÍVICA PER  LA NORMALITZACIÓ  DEL 
VALENCIÀ PER A L’ANY 2009.

Mutxamel, 
REUNITS
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D'UNA PART:  Ajuntament  de  Mutxamel  (en  avant  Ajuntament)  amb  CIF  P-
0309000-H,  amb seu en  Av de  Carlos Soler,  46,  03110 Mutxamel,  i  en nom seu  i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I DE L'ALTRA: L’Associació Cívica per la Normalització del Valencià (en avant 
Entitat) amb CIF XXi número de registre d'interès municipal 86, amb seu en C/ XXX 
03110 Mutxamel, i en nom seu  XXX actuant en qualitat de president.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 
següents objectius:

La Trobada d’Escoles en Valencià és una cita festiva i reivindicativa de l’escola 
valenciana, de les associacions de pares i mares i del professorat i l’alumnat dels centres 
que fan ensenyament en valencià.

Que  el  present  Conveni  té  cabuda  en  el  marc  legal  que  regula  el  dret  de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord  amb el  que disposa els  articles  28 i  següents  de la  Llei  38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Ambdós parts es reconeixen capacitat  legal per a subscriure aquest conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ 2009 DE L’ALACANTÍ
Pressupost inicial 14.250 €
Subvenció municipal 910 €
Percentatge 6,30 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.- Correspon a l’entitat  l’organització,  preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.
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1.2.-  L’entitat  es  compromet  a  què aparega  el  logotip  de l'Ajuntament  amb la 
menció de la Regidoria d’Educació en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les activitats subvencionades.

1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les activitats subvencionades. 

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.-  L'Ajuntament  concedix  a  l’Entitat   una  subvenció  nominativa,  prevista  a 
aquest  efecte  en la  partida  330,46304,48935 del  vigent  pressupost municipal,  per  la 
quantitat de 910 €  la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al 
règim jurídic determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del  present  conveni,  amb subjecció  a  les  determinacions  que estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.

2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.

TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

 
QUARTA.-  RÈGIM  JURÍDIC  DE  LA  CONCESSIÓ,  JUSTIFICACIÓ  I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a)  Certificacions  oficials  lliurades  per  les  administracions  competents  que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 
En tot  cas,  serà  causa  sobrevinguda  d’ineficàcia  de  l’acord  d’aprovació  del  present 
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conveni  la  no  aportació  dels  documents  requerits  per  part  de  l’entitat,  al  no  haver 
acreditat  els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques.

1.2.-  l’abonament  total  de  la  subvenció  es  verificarà  en  un  sol  pagament  en 
qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i  aprovat prèviament el 
compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat  del  programa anual d’activitats 
objecte de subvenció. El pagament íntegre s’haurà d’efectuar per la tresoreria municipal 
dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.-  El  termini  per  a  la  justificació  de  les  activitats  subvencionades  deurà  de 
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 

2.2.-  S’admetran  en  tot  cas  els  justificants  de  les  despeses  realitzades  amb 
anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats  
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.3.-  D’acord  amb el  previst  a  l’ordenança  general  municipal  de  subvencions, 
respecte de les ajudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà 
solament a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N09) 
que relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos. 

Dita  Memòria  haurà  de  ser  conformada  pel  Regidor  Delegat  de  l’Àrea  a  què 
pertanga el Centre Gestor del departament que promou l’expedient. 

 2.4.-  En  totes  les  justificacions  el  centre  gestor  impulsor  de  la  subvenció 
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de  conformitat  o  disconformitat  a  la  Junta  de  Govern  Local  per  a  l’aprovació  o 
denegació de la justificació.

2.5.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 
establits  en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El  present  Conveni  entrarà  en vigor  l’1  de gener  de  2009, i  estendrà els  seus 
efectes fins el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 
per mutu acord.
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SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
c) La resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 

escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.

En  cas  de  rescissió,  les  parts  acordaran  mútuament  les  compensacions  que 
pertoquen  en  relació  amb els  compromisos  existents  en  el  moment  de  la  rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de Participació Ciutadana,  la Regidora Delegada d’Educació i el Director de l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.

 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de 
les parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ
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Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
àmpliament com sigui menester.

Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, 
al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la 
forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.

4.10    Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de   
Mutxamel i l'entitat AMPA del C.P.E.E. Santo Ángel de la Guarda per a l'any 2009. 
SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/114/ed

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’associació AMPA del C.P.E.E. 
Santo Ángel de la Guarda, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès 
comunitari relatives a l’assistència als pares i mares dels alumnes i la col·laboració amb 
el centre per a completar la formació dels alumnes.

Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al  dret  privat,  sempre que el  seu objecte  no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 
de  participació  ciutadana  de  les  associacions  en  els  assumptes  d’interès  general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 
la concessió directa per concórrer raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, 
o altres degudament justificades que dificultin la  seua convocatòria  pública,  d’acord 
amb  el  previst  a  l’art.  22  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de contenir, 
com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.
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Considerant  que  conforme  la  normativa  municipal  és  competència  del  Ple  de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària destinada a les 
subvencions per a les AMPAs dels Centres d’ensenyament.

Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA

Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 210 €, a càrrec de la 
partida 330.46304.48804.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació AMPA del 
C.P.E.E. Santo Ángel de la Guarda, per a l’atorgament d’una  subvenció directa per a 
l’any 2009, el text del qual es del següent tenor literal.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE 
MUTXAMEL I L’ASSOCIACIÓ AMPA DEL C.P.E.E. SANTO ÁNGEL DE LA 
GUARDA PER A L’ANY 2009.

Mutxamel, 

REUNITS

D'UNA PART:  Ajuntament  de  Mutxamel  (en  avant  Ajuntament)  amb  CIF  P-
0309000-H,  amb seu en  Av de  Carlos Soler,  46,  03110 Mutxamel,  i  en nom seu  i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I DE L'ALTRA: L’Associació AMPA del C.P.E.E. Santo Ángel de la Guarda (en 
avant Entitat) amb CIF XXX i número de registre d'interès municipal 142, amb seu en 
C/ XXX Alacant, i en nom seu  XXX actuant en qualitat de president.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 
següents objectius:

L’assistència als pares i mares dels alumnes i la col·laboració amb el centre per a 
completar la formació dels alumnes.

Que  el  present  Conveni  té  cabuda  en  el  marc  legal  que  regula  el  dret  de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
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en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord  amb el  que disposa els  articles  28 i  següents  de la  Llei  38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Ambdós parts es reconeixen capacitat  legal per a subscriure aquest conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  DE  L’AMPA EN  EL 
C.P. E.E. SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA

Pressupost inicial 14.000 €
Subvenció municipal 210 €
Percentatge 1,5 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.- Correspon a l’entitat  l’organització,  preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.

1.2.-  L’entitat  es  compromet  a  què aparega  el  logotip  de l'Ajuntament  amb la 
menció de la Regidoria d’Educació en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les activitats subvencionades.

1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes. 

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat  una subvenció directa, procedent de la 
partida 330,46304,48804 del vigent pressupost municipal, per la quantitat de 210 €  la 
concessió  de  la  qual,  justificació  i  pagament  estaran  subjectes  al  règim  jurídic 
determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del  present  conveni,  amb subjecció  a  les  determinacions  que estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.
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2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.

TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

 
QUARTA.-  RÈGIM  JURÍDIC  DE  LA  CONCESSIÓ,  JUSTIFICACIÓ  I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 
En tot  cas,  serà  causa  sobrevinguda  d’ineficàcia  de  l’acord  d’aprovació  del  present 
conveni  la  no  aportació  dels  documents  requerits  per  part  de  l’entitat,  al  no  haver 
acreditat  els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques.

1.2.-  Els  pagaments  es  podran  realitzar  per  mitjà  dels  següents  lliuraments  a 
bestreta, en les dates que s'indiquen a continuació:

a) Un  primer  pagament  anticipat  del  50%  de  l'import  de  la 
subvenció concedida entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, satisfet en 
concepte de despeses de preparació de les activitats.

b) Un  segon  pagament  fraccionat  del  50%  restant  entre  l’1  de 
setembre i el 30 de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el 
compte  justificatiu  relatiu  a  l’execució  de  la  totalitat  del  programa anual 
d’activitats objecte de subvenció.

1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un 
sol pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats  objecte  de  subvenció.  El  pagament  íntegre  s’haurà  d’efectuar  per  la 
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tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.-  El  termini  per  a  la  justificació  de  les  activitats  subvencionades  deurà  de 
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 

No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 
31 de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de 
gener de l’any següent. 

2.2.-  S’admetran  en  tot  cas  els  justificants  de  les  despeses  realitzades  amb 
anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats  
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.4.-  D’acord  amb el  previst  a  l’ordenança  general  municipal  de  subvencions, 
respecte de les ajudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà 
solament a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N09) 
que relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos. 

Dita  Memòria  haurà  de  ser  conformada  pel  Regidor  Delegat  de  l’Àrea  a  què 
pertanga el Centre Gestor del departament que promou l’expedient. 

 2.5.-  En  totes  les  justificacions  el  centre  gestor  impulsor  de  la  subvenció 
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de  conformitat  o  disconformitat  a  la  Junta  de  Govern  Local  per  a  l’aprovació  o 
denegació de la justificació.

2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 
establits  en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El  present  Conveni  entrarà  en vigor  l’1  de gener  de  2009, i  estendrà els  seus 
efectes fins el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 
per mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
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a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
c) La resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 

escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.

En  cas  de  rescissió,  les  parts  acordaran  mútuament  les  compensacions  que 
pertoquen  en  relació  amb els  compromisos  existents  en  el  moment  de  la  rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de  Participació  Ciutadana,   el  Regidor  Delegat  d’Educació  i  el  Director  de  l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.

 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de 
les parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ
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Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, 
tant àmpliament com sigui menester.

Cinquè.-  Notificar  els  precedents  acords  als  representants  de  l’entitat 
beneficiària, al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi 
publicitat en la forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), 
de conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en 
sessió celebrada amb data  22.06.09.

4.11    Aprobación  de  las  Bases  Específicas  Reguladoras  de  las  Ayudas   
Municipales de Emergencia  Social  (AES), y determinación de las cuantías máximas 
para el año 2009.

A propuesta de la Alcaldía se retira del orden del día.

4.12   Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de   
Mutxamel  i  l'entitat  AMPA de l'IES Nº 2 de Mutxamel  per  a  l'any 2009.  SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL 2009/144/ed

Atès  que  l'Ajuntament  té  una  clara  voluntat  de  recolzar  i  fomentar   la 
participació activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’associació AMPA de l’IES Nº 
2 de Mutxamel, entitat sense afany de lucre que realitza activitats d’interès comunitari 
relatives a la col·laboració amb el centre en el desenvolupament de les seues activitats 
educatives.

Considerant  que  resulta  possible  la  subscripció  de  convenis  de  col·laboració 
amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu objecte no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el 
dret de participació ciutadana de les associacions en els assumptes d’interès general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el 
de  la  concessió  directa  per  concórrer  raons  d’interès  públic,  social,  econòmic  o 
humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seua convocatòria pública, 
d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
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Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de contenir, 
com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant  que conforme la normativa municipal és competència del Ple de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària destinada a les 
subvencions per a les AMPAs dels Centres d’ensenyament.

Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i 
les Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA

Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 914,40 €, a càrrec de 
la partida 330.46304.48804.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació AMPA de 
l’IES Nº 2 de Mutxamel, per a l’atorgament d’una  subvenció directa per a l’any 2009, 
el text del qual es del següent tenor literal.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE 
MUTXAMEL I L’ASSOCIACIÓ AMPA DE L’IES Nº 2 DE MUTXAMEL PER A 
L’ANY 2009.

Mutxamel, 

REUNITS

D'UNA PART:  Ajuntament  de  Mutxamel  (en  avant  Ajuntament)  amb  CIF  P-
0309000-H,  amb seu en  Av de  Carlos Soler,  46,  03110 Mutxamel,  i  en nom seu  i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I  DE  L'ALTRA:  L’Associació  AMPA de  l’IES  Nº  2  de  Mutxamel  (en  avant 
Entitat) amb CIF XXX i número de registre d'interès municipal 107, amb seu en Braçal 
XXX, s/n, 03110 Mutxamel, i en nom seu  XXX actuant en qualitat de presidenta.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 
següents objectius:

Col·laborar amb el centre en el desenvolupament de les seues educatives.
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Que  el  present  Conveni  té  cabuda  en  el  marc  legal  que  regula  el  dret  de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord  amb el  que disposa els  articles  28 i  següents  de la  Llei  38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Ambdós parts es reconeixen capacitat  legal per a subscriure aquest conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE L’AMPA A L’IES Nº 2
Pressupost inicial 5.080 €
Subvenció municipal 914,40 €
Percentatge 18 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.- Correspon a l’entitat  l’organització,  preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.

1.2.-  L’entitat  es  compromet  a  què aparega  el  logotip  de l'Ajuntament  amb la 
menció de la Regidoria d’Educació en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les activitats subvencionades.

1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes. 

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat  una subvenció directa, procedent de la 
partida 330,46304,48804 del vigent pressupost municipal, per la quantitat de 914,40 € 
la  concessió  de  la  qual,  justificació  i  pagament  estaran  subjectes  al  règim  jurídic 
determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del  present  conveni,  amb subjecció  a  les  determinacions  que estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.
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2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.

TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

 
QUARTA.-  RÈGIM  JURÍDIC  DE  LA  CONCESSIÓ,  JUSTIFICACIÓ  I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a)  Certificacions  oficials  lliurades  per  les  administracions  competents  que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 
En tot  cas,  serà  causa  sobrevinguda  d’ineficàcia  de  l’acord  d’aprovació  del  present 
conveni  la  no  aportació  dels  documents  requerits  per  part  de  l’entitat,  al  no  haver 
acreditat  els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques.

1.2.-  Els  pagaments  es  podran  realitzar  per  mitjà  dels  següents  lliuraments  a 
bestreta, en les dates que s'indiquen a continuació:

a) Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida 
entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, satisfet en concepte de despeses de preparació 
de les activitats.

b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el 30 
de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat  el compte justificatiu relatiu a 
l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de subvenció.

1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un 
sol pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats  objecte  de  subvenció.  El  pagament  íntegre  s’haurà  d’efectuar  per  la 
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tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.-  El  termini  per  a  la  justificació  de  les  activitats  subvencionades  deurà  de 
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 

No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 
31 de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de 
gener de l’any següent.

2.2.-  S’admetran  en  tot  cas  els  justificants  de  les  despeses  realitzades  amb 
anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats  
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.4.-  D’acord  amb el  previst  a  l’ordenança  general  municipal  de  subvencions, 
respecte de les ajudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà 
solament a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N09) 
que relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos. 

Dita  Memòria  haurà  de  ser  conformada  pel  Regidor  Delegat  de  l’Àrea  a  què 
pertanga el Centre Gestor del departament que promou l’expedient. 

 2.5.-  En  totes  les  justificacions  el  centre  gestor  impulsor  de  la  subvenció 
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de  conformitat  o  disconformitat  a  la  Junta  de  Govern  Local  per  a  l’aprovació  o 
denegació de la justificació.

2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 
establits  en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El  present  Conveni  entrarà  en vigor  l’1  de gener  de  2009, i  estendrà els  seus 
efectes fins el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 
per mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:
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a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
c) La resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 

escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.

En  cas  de  rescissió,  les  parts  acordaran  mútuament  les  compensacions  que 
pertoquen  en  relació  amb els  compromisos  existents  en  el  moment  de  la  rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de  Participació  Ciutadana,   el  Regidor  Delegat  d’Educació  i  el  Director  de  l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.

 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de 
les parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ
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Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
àmpliament com sigui menester.

Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, 
al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la 
forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.

4.13    Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de   
Mutxamel  i  l'entitat  AMPA  del  C.P.  Arbre  Blanc  per  a  l'any  2009.  SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL-2009/141/ed

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

Atès  que  per  a  això  l'Ajuntament  col·labora  amb l’associació  AMPA del  C.P. 
Arbre Blanc,  entitat  sense afany de lucre que realitza  activitats  d’interès  comunitari 
relatives a la col·laboració amb el centre per a completar la formació dels alumnes.

Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al  dret  privat,  sempre que el  seu objecte  no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 
de  participació  ciutadana  de  les  associacions  en  els  assumptes  d’interès  general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 
la concessió directa per concórrer raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, 
o altres degudament justificades que dificultin la  seua convocatòria  pública,  d’acord 
amb  el  previst  a  l’art.  22  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de contenir, 
com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant  que  conforme  la  normativa  municipal  és  competència  del  Ple  de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.
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Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària destinada a les 
subvencions per a les AMPAs dels Centres d’ensenyament.

Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA

Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 1.278 €, a càrrec de la 
partida 330.46304.48804.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació AMPA del 
C.P. Arbre Blanc, per a l’atorgament d’una  subvenció directa per a l’any 2009, el text 
del qual es del següent tenor literal.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE 
MUTXAMEL I L’ASSOCIACIÓ AMPA DEL C.P. ARBRE BLANC PER A L’ANY 
2009.

Mutxamel, 

REUNITS

D'UNA PART:  Ajuntament  de  Mutxamel  (en  avant  Ajuntament)  amb  CIF  P-
0309000-H,  amb seu en  Av de  Carlos Soler,  46,  03110 Mutxamel,  i  en nom seu  i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I DE L'ALTRA: L’Associació AMPA del C.P. Arbre Blanc (en avant Entitat) amb 
CIF  XXXi  número  de  registre  d'interès  municipal  7,  amb  seu  en  C/  XXX  03110 
Mutxamel, i en nom seu  XXX actuant en qualitat de president.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 
següents objectius:

Col·laborar amb el centre per a completar la formació dels alumnes.

Que  el  present  Conveni  té  cabuda  en  el  marc  legal  que  regula  el  dret  de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord  amb el  que disposa els  articles  28 i  següents  de la  Llei  38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.
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Ambdós parts es reconeixen capacitat  legal per a subscriure aquest conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  DE  L’AMPA EN  EL 
C.P. ARBRE BLANC

Pressupost inicial 7.100 €
Subvenció municipal 1278 €
Percentatge 18 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.- Correspon a l’entitat  l’organització,  preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.

1.2.-  L’entitat  es  compromet  a  què aparega  el  logotip  de l'Ajuntament  amb la 
menció de la Regidoria d’Educació en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les activitats subvencionades.

1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes. 

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat  una subvenció directa, procedent de la 
partida 330,46304,48804 del vigent pressupost municipal, per la quantitat de 1.278 €  la 
concessió  de  la  qual,  justificació  i  pagament  estaran  subjectes  al  règim  jurídic 
determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del  present  conveni,  amb subjecció  a  les  determinacions  que estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.

2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.

81



TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

 
QUARTA.-  RÈGIM  JURÍDIC  DE  LA  CONCESSIÓ,  JUSTIFICACIÓ  I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a)  Certificacions  oficials  lliurades  per  les  administracions  competents  que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 
En tot  cas,  serà  causa  sobrevinguda  d’ineficàcia  de  l’acord  d’aprovació  del  present 
conveni  la  no  aportació  dels  documents  requerits  per  part  de  l’entitat,  al  no  haver 
acreditat  els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques.

1.2.-  Els  pagaments  es  podran  realitzar  per  mitjà  dels  següents  lliuraments  a 
bestreta, en les dates que s'indiquen a continuació:

a) Un  primer  pagament  anticipat  del  50%  de  l'import  de  la  subvenció 
concedida entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, satisfet en concepte 
de despeses de preparació de les activitats.

b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el 
30  de  novembre,  sempre  que  prèviament  s’hagi  presentat  el  compte 
justificatiu  relatiu  a  l’execució  de  la  totalitat  del  programa  anual 
d’activitats objecte de subvenció.

1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un 
sol pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats  objecte  de  subvenció.  El  pagament  íntegre  s’haurà  d’efectuar  per  la 
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament.
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2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.-  El  termini  per  a  la  justificació  de  les  activitats  subvencionades  deurà  de 
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 

No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 
31 de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de 
gener de l’any següent. 

2.2.-  S’admetran  en  tot  cas  els  justificants  de  les  despeses  realitzades  amb 
anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats  
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.4.-  D’acord  amb el  previst  a  l’ordenança  general  municipal  de  subvencions, 
respecte de les ajudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà 
solament a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N09) 
que relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos. 

Dita  Memòria  haurà  de  ser  conformada  pel  Regidor  Delegat  de  l’Àrea  a  què 
pertanga el Centre Gestor del departament que promou l’expedient. 

 2.5.-  En  totes  les  justificacions  el  centre  gestor  impulsor  de  la  subvenció 
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de  conformitat  o  disconformitat  a  la  Junta  de  Govern  Local  per  a  l’aprovació  o 
denegació de la justificació.

2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 
establits  en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El  present  Conveni  entrarà  en vigor  l’1  de gener  de  2009, i  estendrà els  seus 
efectes fins el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 
per mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
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c) La  resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 
escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.

En  cas  de  rescissió,  les  parts  acordaran  mútuament  les  compensacions  que 
pertoquen  en  relació  amb els  compromisos  existents  en  el  moment  de  la  rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de  Participació  Ciutadana,   el  Regidor  Delegat  d’Educació  i  el  Director  de  l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.

 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de 
les parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
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Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
àmpliament com sigui menester.

Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, 
al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la 
forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.

4.14    Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de   
Mutxamel  i  l'entitat  AMPA  de  l'IES  de  Mutxamel  per  a  l'any  2009.  SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL-2009/135/ed

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’associació AMPA de l’IES de 
Mutxamel,  entitat  sense  afany  de  lucre  que  realitza  activitats  d’interès  comunitari 
relatives a la promoció i recolzament de totes les activitats de la comunitat educativa 
que tinguen com a objectiu la formació integral de la personalitat dels alumnes de l’IES 
de Mutxamel. 

Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al  dret  privat,  sempre que el  seu objecte  no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 
de  participació  ciutadana  de  les  associacions  en  els  assumptes  d’interès  general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 
la concessió directa per concórrer raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, 
o altres degudament justificades que dificultin la  seua convocatòria  pública,  d’acord 
amb  el  previst  a  l’art.  22  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de contenir, 
com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant  que  conforme  la  normativa  municipal  és  competència  del  Ple  de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària destinada a les 
subvencions per a les AMPAs dels Centres d’ensenyament.
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Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA

Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 676,98 €, a càrrec de 
la partida 330.46304.48804.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació AMPA de 
l’EIS de Mutxamel, per a l’atorgament d’una  subvenció directa per a l’any 2009, el text 
del qual es del següent tenor literal.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE 
MUTXAMEL I  L’ASSOCIACIÓ  AMPA DE  L’IES  DE  MUTXAMEL PER  A 
L’ANY 2009.

Mutxamel, 

REUNITS

D'UNA PART:  Ajuntament  de  Mutxamel  (en  avant  Ajuntament)  amb  CIF  P-
0309000-H,  amb seu en  Av de  Carlos Soler,  46,  03110 Mutxamel,  i  en nom seu  i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I DE L'ALTRA: L’Associació AMPA de l’IES de Mutxamel (en avant Entitat) amb 
CIF XXXi número de registre d'interès municipal 66, amb seu en C/ XXX Mutxamel, i 
en nom seu  XXX actuant en qualitat de presidenta.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 
següents objectius:

Promoció  i  recolzament  de  totes  les  activitats  de  la  comunitat  educativa  que 
tinguen com a objectiu la formació integral de la personalitat dels alumnes de l’IES de 
Mutxamel.

Col·laborar amb el centre per a completar la formació dels alumnes.

Que  el  present  Conveni  té  cabuda  en  el  marc  legal  que  regula  el  dret  de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
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d'acord  amb el  que disposa els  articles  28 i  següents  de la  Llei  38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Ambdós parts es reconeixen capacitat  legal per a subscriure aquest conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS  DE  L’AMPA  A  L’IES  DE 
MUTXAMEL

Pressupost inicial 3.761 €
Subvenció municipal 676,98 €
Percentatge 18 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.- Correspon a l’entitat  l’organització,  preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.

1.2.-  L’entitat  es  compromet  a  què aparega  el  logotip  de l'Ajuntament  amb la 
menció de la Regidoria d’Educació en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les activitats subvencionades.

1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes. 

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat  una subvenció directa, procedent de la 
partida 330,46304,48804 del vigent pressupost municipal, per la quantitat de 676,98 € 
la  concessió  de  la  qual,  justificació  i  pagament  estaran  subjectes  al  règim  jurídic 
determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del  present  conveni,  amb subjecció  a  les  determinacions  que estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.

2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.
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TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

 
QUARTA.-  RÈGIM  JURÍDIC  DE  LA  CONCESSIÓ,  JUSTIFICACIÓ  I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a)  Certificacions  oficials  lliurades  per  les  administracions  competents  que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 
En tot  cas,  serà  causa  sobrevinguda  d’ineficàcia  de  l’acord  d’aprovació  del  present 
conveni  la  no  aportació  dels  documents  requerits  per  part  de  l’entitat,  al  no  haver 
acreditat  els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques.

1.2.-  Els  pagaments  es  podran  realitzar  per  mitjà  dels  següents  lliuraments  a 
bestreta, en les dates que s'indiquen a continuació:

a) Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida 
entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, satisfet en concepte de despeses de 
preparació de les activitats.

b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el 30 
de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte justificatiu 
relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de 
subvenció.

1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un 
sol pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats  objecte  de  subvenció.  El  pagament  íntegre  s’haurà  d’efectuar  per  la 
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament.
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2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.-  El  termini  per  a  la  justificació  de  les  activitats  subvencionades  deurà  de 
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 

No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 
31 de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de 
gener de l’any següent. 

2.2.-  S’admetran  en  tot  cas  els  justificants  de  les  despeses  realitzades  amb 
anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats  
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.4.-  D’acord  amb el  previst  a  l’ordenança  general  municipal  de  subvencions, 
respecte de les ajudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà 
solament a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N09) 
que relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos. 

Dita  Memòria  haurà  de  ser  conformada  pel  Regidor  Delegat  de  l’Àrea  a  què 
pertanga el Centre Gestor del departament que promou l’expedient. 

 2.5.-  En  totes  les  justificacions  el  centre  gestor  impulsor  de  la  subvenció 
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de  conformitat  o  disconformitat  a  la  Junta  de  Govern  Local  per  a  l’aprovació  o 
denegació de la justificació.

2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 
establits  en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El  present  Conveni  entrarà  en vigor  l’1  de gener  de  2009, i  estendrà els  seus 
efectes fins el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 
per mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
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b) La desaparició de l'objecte del mateix.
c) La  resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 

escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.

En  cas  de  rescissió,  les  parts  acordaran  mútuament  les  compensacions  que 
pertoquen  en  relació  amb els  compromisos  existents  en  el  moment  de  la  rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de  Participació  Ciutadana,   el  Regidor  Delegat  d’Educació  i  el  Director  de  l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.

 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de 
les parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
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Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
àmpliament com sigui menester.

Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, 
al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la 
forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.

4.15    Aprovació del  conveni  de col·laboració a  suscriure  entre  l'Ajuntament  de   
Mutxamel i l'entitat AMPA Amics del C.P. Manuel Antón per a l'any 2009. SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL-2009/126/ed.

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’associació AMPA Amics del 
C.P.  Manuel  Antón,  entitat  sense  afany  de  lucre  que  realitza  activitats  d’interès 
comunitari relatives a la col·laboració amb el centre per a completar la formación dels 
alumnes.

Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al  dret  privat,  sempre que el  seu objecte  no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 
de  participació  ciutadana  de  les  associacions  en  els  assumptes  d’interès  general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 
la concessió directa per concórrer raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, 
o altres degudament justificades que dificultin la  seua convocatòria  pública,  d’acord 
amb  el  previst  a  l’art.  22  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de contenir, 
com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant  que  conforme  la  normativa  municipal  és  competència  del  Ple  de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària destinada a les 
subvencions per a les AMPAs dels Centres d’ensenyament.
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Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA

Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 1.944 €, a càrrec de la 
partida 330.46304.48804.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació AMPA Amics 
del C.P. Manuel Antón, per a l’atorgament d’una  subvenció directa per a l’any 2009, el 
text del qual es del següent tenor literal.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE 
MUTXAMEL I  L’ASSOCIACIÓ  AMPA AMICS  DEL C.P.  MANUEL ANTÓN 
PER A L’ANY 2009.

Mutxamel, 
REUNITS

D'UNA PART:  Ajuntament  de  Mutxamel  (en  avant  Ajuntament)  amb  CIF  P-
0309000-H,  amb seu en  Av de  Carlos Soler,  46,  03110 Mutxamel,  i  en nom seu  i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I  DE L'ALTRA: L’Associació  AMPA Amics del  C.P.  Manuel  Antón (en avant 
Entitat) amb CIF XX i número de registre d'interès municipal 12, amb seu en XX 03110 
Mutxamel, i en nom seu  XXX actuant en qualitat de presidenta.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 
següents objectius:

Col·laborar amb el centre per a completar la formación dels alumnes.

Que  el  present  Conveni  té  cabuda  en  el  marc  legal  que  regula  el  dret  de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord  amb el  que disposa els  articles  28 i  següents  de la  Llei  38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Ambdós parts es reconeixen capacitat  legal per a subscriure aquest conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:
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CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  DE  L’AMPA EN  EL 
C.P. MANUEL ANTÓN

Pressupost inicial 10.800 €
Subvenció municipal 1.944 €
Percentatge 18 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.- Correspon a l’entitat  l’organització,  preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.

1.2.-  L’entitat  es  compromet  a  què aparega  el  logotip  de l'Ajuntament  amb la 
menció de la Regidoria d’Educació en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les activitats subvencionades.

1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes. 

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat  una subvenció directa, procedent de la 
partida 330,46304,48804 del vigent pressupost municipal, per la quantitat de 1.944 €  la 
concessió  de  la  qual,  justificació  i  pagament  estaran  subjectes  al  règim  jurídic 
determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del  present  conveni,  amb subjecció  a  les  determinacions  que estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.

2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.

TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 
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La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

 
QUARTA.-  RÈGIM  JURÍDIC  DE  LA  CONCESSIÓ,  JUSTIFICACIÓ  I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a) Certificacions oficials lliurades per les administracions competents que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 
En tot  cas,  serà  causa  sobrevinguda  d’ineficàcia  de  l’acord  d’aprovació  del  present 
conveni  la  no  aportació  dels  documents  requerits  per  part  de  l’entitat,  al  no  haver 
acreditat  els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques.

1.2.-  Els  pagaments  es  podran  realitzar  per  mitjà  dels  següents  lliuraments  a 
bestreta, en les dates que s'indiquen a continuació:

a) Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida 
entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, satisfet en concepte de despeses de 
preparació de les activitats.

b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el 30 
de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte justificatiu 
relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de 
subvenció.

1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un 
sol pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats  objecte  de  subvenció.  El  pagament  íntegre  s’haurà  d’efectuar  per  la 
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.
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2.1.-  El  termini  per  a  la  justificació  de  les  activitats  subvencionades  deurà  de 
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 

No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 
31 de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de 
gener de l’any següent. 

2.2.-  S’admetran  en  tot  cas  els  justificants  de  les  despeses  realitzades  amb 
anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats  
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.4.-  D’acord  amb el  previst  a  l’ordenança  general  municipal  de  subvencions, 
respecte de les ajudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà 
solament a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N09) 
que relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos. 

Dita  Memòria  haurà  de  ser  conformada  pel  Regidor  Delegat  de  l’Àrea  a  què 
pertanga el Centre Gestor del departament que promou l’expedient. 

 2.5.-  En  totes  les  justificacions  el  centre  gestor  impulsor  de  la  subvenció 
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de  conformitat  o  disconformitat  a  la  Junta  de  Govern  Local  per  a  l’aprovació  o 
denegació de la justificació.

2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 
establits  en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El  present  Conveni  entrarà  en vigor  l’1  de gener  de  2009, i  estendrà els  seus 
efectes fins el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 
per mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
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c) La  resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 
escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.

En  cas  de  rescissió,  les  parts  acordaran  mútuament  les  compensacions  que 
pertoquen  en  relació  amb els  compromisos  existents  en  el  moment  de  la  rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de  Participació  Ciutadana,   el  Regidor  Delegat  d’Educació  i  el  Director  de  l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.

 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de 
les parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.
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Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
àmpliament com sigui menester.

Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, 
al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la 
forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.

4.16   Aprovació del convenio de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de   
Mutxamel i l'entitat AMPA del Conservatori de Música Rafael Rodríguez Albert per a 
l'any 2009. SPE-PG-PROCEDIMENT GENERAL-2009/162/ed

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

Atès  que  per  a  això  l'Ajuntament  col·labora  amb  l’associació  AMPA  del 
Conservatori  de  Música  Rafael  Rodríguez  Albert,  entitat  sense  afany  de  lucre  que 
realitza activitats d’interès comunitari relatives a la col·laboració amb el centre en el 
desenvolupament de les seues activitats musicals, culturals i pedagògiques.

Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al  dret  privat,  sempre que el  seu objecte  no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 
de  participació  ciutadana  de  les  associacions  en  els  assumptes  d’interès  general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 
la concessió directa per concórrer raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, 
o altres degudament justificades que dificultin la  seua convocatòria  pública,  d’acord 
amb  el  previst  a  l’art.  22  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de contenir, 
com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant  que  conforme  la  normativa  municipal  és  competència  del  Ple  de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària destinada a les 
subvencions per a les AMPAs dels Centres d’ensenyament.
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Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA

Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 108 €, a càrrec de la 
partida 330.46304.48804.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació AMPA del 
Conservatori de Música Rafael Rodríguez Albert, per a l’atorgament d’una  subvenció 
directa per a l’any 2009, el text del qual es del següent tenor literal.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE 
MUTXAMEL I  L’ASSOCIACIÓ  AMPA DEL CONSERVATORI  DE  MÚSICA 
RAFAEL RODRÍGUEZ ALBERT PER A L’ANY 2009.

Mutxamel, 

REUNITS

D'UNA PART:  Ajuntament  de  Mutxamel  (en  avant  Ajuntament)  amb  CIF  P-
0309000-H,  amb seu en  Av de  Carlos Soler,  46,  03110 Mutxamel,  i  en nom seu  i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I  DE  L'ALTRA:  L’Associació  AMPA  del  Conservatori  de  Música  Rafael 
Rodríguez  Albert  (en  avant  Entitat)  amb  CIF  XXX  i  número  de  registre  d'interès 
municipal  32,  amb seu en XXX, 03110 Mutxamel,  i  en nom seu  XXX actuant  en 
qualitat de president.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 
següents objectius:

Col·laborar amb el centre en el desenvolupament de les seues activitats musicals, 
culturals i pedagògiques.

Que  el  present  Conveni  té  cabuda  en  el  marc  legal  que  regula  el  dret  de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord  amb el  que disposa els  articles  28 i  següents  de la  Llei  38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.
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Ambdós parts es reconeixen capacitat  legal per a subscriure aquest conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat FESTA FÍ DE CURS
Data 25 JUNIO 2009
Horari 18:00 H
Lloc CONSERVATORI
Pressupost inicial 600 €
Subvenció municipal 108 €
Percentatge 18 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.- Correspon a l’entitat  l’organització,  preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.

1.2.-  L’entitat  es  compromet  a  què aparega  el  logotip  de l'Ajuntament  amb la 
menció de la Regidoria d’Educació en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les activitats subvencionades.

1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes. 

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat  una subvenció directa, procedent de la 
partida 330,46304,48804 del vigent pressupost municipal, per la quantitat de 108 €  la 
concessió  de  la  qual,  justificació  i  pagament  estaran  subjectes  al  règim  jurídic 
determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del  present  conveni,  amb subjecció  a  les  determinacions  que estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.

2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.
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TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

 
QUARTA.-  RÈGIM  JURÍDIC  DE  LA  CONCESSIÓ,  JUSTIFICACIÓ  I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a)  Certificacions  oficials  lliurades  per  les  administracions  competents  que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 
En tot  cas,  serà  causa  sobrevinguda  d’ineficàcia  de  l’acord  d’aprovació  del  present 
conveni  la  no  aportació  dels  documents  requerits  per  part  de  l’entitat,  al  no  haver 
acreditat  els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques.

1.2.-  Els  pagaments  es  podran  realitzar  per  mitjà  dels  següents  lliuraments  a 
bestreta, en les dates que s'indiquen a continuació:

a) Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida 
entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, satisfet en concepte de despeses de 
preparació de les activitats.

b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el 30 
de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte justificatiu 
relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de 
subvenció.

1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un 
sol pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats  objecte  de  subvenció.  El  pagament  íntegre  s’haurà  d’efectuar  per  la 
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament.
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2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.-  El  termini  per  a  la  justificació  de  les  activitats  subvencionades  deurà  de 
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 

2.2.-  S’admetran  en  tot  cas  els  justificants  de  les  despeses  realitzades  amb 
anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats  
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.4.-  D’acord  amb el  previst  a  l’ordenança  general  municipal  de  subvencions, 
respecte de les ajudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà 
solament a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N09) 
que relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos. 

Dita  Memòria  haurà  de  ser  conformada  pel  Regidor  Delegat  de  l’Àrea  a  què 
pertanga el Centre Gestor del departament que promou l’expedient. 

 2.5.-  En  totes  les  justificacions  el  centre  gestor  impulsor  de  la  subvenció 
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de  conformitat  o  disconformitat  a  la  Junta  de  Govern  Local  per  a  l’aprovació  o 
denegació de la justificació.

2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 
establits  en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El  present  Conveni  entrarà  en vigor  l’1  de gener  de  2009, i  estendrà els  seus 
efectes fins el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 
per mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
c) La resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 

escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.
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En  cas  de  rescissió,  les  parts  acordaran  mútuament  les  compensacions  que 
pertoquen  en  relació  amb els  compromisos  existents  en  el  moment  de  la  rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de  Participació  Ciutadana,   el  Regidor  Delegat  d’Educació  i  el  Director  de  l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.

 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de 
les parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
àmpliament com sigui menester.
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Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, 
al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la 
forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.

4.17   Aprovació del Convenio de col·laboració entre l'Ajuntament de Mutxamel i   
l'entitat  Càritas  Parroquial  El  Salvador  per  a  l'any  2009.  SPE-PG-PROCEDIMENT 
GENERAL-2009/101/ed

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’associació Càritas Parroquial El 
Salvador,  entitat  sense  afany  de  lucre  que  realitza  activitats  d’interès  comunitari 
relatives a la realització de l’acció caritativa i social de l’església catòlica .

Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al  dret  privat,  sempre que el  seu objecte  no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 
de  participació  ciutadana  de  les  associacions  en  els  assumptes  d’interès  general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 
la concessió directa per estar prevista nominativament en el Pressupost Municipal de 
2009, d’acord amb el previst a l’art. 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de  Subvencions,   havent  de  formalitzar-se  un  conveni  regulador,  el  qual  haurà  de 
contenir, com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant  que  conforme  la  normativa  municipal  és  competència  del  Ple  de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès  que  hi  ha  consignació  suficient  a  la  partida  pressupostària  on  figura 
nominativament la subvenció proposada.

Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA
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Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 4.015 €, a càrrec de la 
partida 310.46304.48002.

Segon  .-  Aprovar  el  text  del  Conveni  a  subscriure  amb la  associació  Càritas 
Parroquial  El Salvador,  per a l’atorgament d’una  subvenció nominativa per a l’any 
2009, el text del qual es del següent tenor literal.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE 
MUTXAMEL I L’ASSOCIACIÓ CÀRITAS PARROQUIAL EL SALVADOR PER 
A L’ANY 2009.

Mutxamel, 
REUNITS

D'UNA PART:  Ajuntament  de  Mutxamel  (en  avant  Ajuntament)  amb  CIF  P-
0309000-H,  amb seu en  Av de  Carlos Soler,  46,  03110 Mutxamel,  i  en nom seu  i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I DE L'ALTRA: L’Associació Càritas Parroquial  El Salvador (en avant Entitat) 
amb CIF XXX i número de registre d'interès municipal 47, amb seu en C/ XXX 03110 
Mutxamel, i en nom seu  XXX actuant en qualitat de presidenta.

EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 
següents objectius:

El repartiment de medicaments, aliments infantils i aliments bàsics a les persones 
necessitades de Mutxamel.

Que  el  present  Conveni  té  cabuda  en  el  marc  legal  que  regula  el  dret  de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord  amb el  que disposa els  articles  28 i  següents  de la  Llei  38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Ambdós parts es reconeixen capacitat  legal per a subscriure aquest conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
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Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat PROJECTE REPARTIMENT D’ALIMENTS
Data 2009
Lloc MUTXAMEL
Pressupost inicial 5.715 €
Subvenció municipal 4.015 €
Percentatge 70,25 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.- Correspon a l’entitat  l’organització,  preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.

1.2.-  L’entitat  es  compromet  a  què aparega  el  logotip  de l'Ajuntament  amb la 
menció de la Regidoria de Festes en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les Festes.

1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes. 

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT

2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat   una subvenció nominativa, prevista a 
aquest  efecte  en la  partida  310,46304,48002 del  vigent  pressupost municipal,  per  la 
quantitat de 4.015 €  la concessió de la qual, justificació i pagament estaran subjectes al 
règim jurídic determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del  present  conveni,  amb subjecció  a  les  determinacions  que estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.

2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.

TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.
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QUARTA.-  RÈGIM  JURÍDIC  DE  LA  CONCESSIÓ,  JUSTIFICACIÓ  I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a)  Certificacions  oficials  lliurades  per  les  administracions  competents  que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 
En tot  cas,  serà  causa  sobrevinguda  d’ineficàcia  de  l’acord  d’aprovació  del  present 
conveni  la  no  aportació  dels  documents  requerits  per  part  de  l’entitat,  al  no  haver 
acreditat  els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques.

1.2.-  Els  pagaments  es  podran  realitzar  per  mitjà  dels  següents  lliuraments  a 
bestreta, en les dates que s'indiquen a continuació:

a) Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida 
entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, satisfet en concepte de despeses de 
preparació de les activitats.

b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el 30 
de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte justificatiu 
relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de 
subvenció.

1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un 
sol pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats  objecte  de  subvenció.  El  pagament  íntegre  s’haurà  d’efectuar  per  la 
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.-  El  termini  per  a  la  justificació  de  les  activitats  subvencionades  deurà  de 
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 

No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 
31 de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de 
gener de l’any següent. 
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2.2.-  S’admetran  en  tot  cas  els  justificants  de  les  despeses  realitzades  amb 
anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats  
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.3.- La justificació per part del representants de l’entitat del compliment de les 
condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos en el present conveni 
es  realitzarà  per  mitjà  de  la  presentació  davant  de  l'Ajuntament  d’un  Compte 
justificatiu del gasto realitzat, que estarà compost pels següents documents:

a) FITXA RESUM PROGRAMA EXECUTAT: Relació de totes les activitats 
subvencionades  efectivament  realitzades,  amb  detall  agregat  dels  seues 
despeses i ingressos totals (model N07)

b) MEMÒRIES DE LES ACTIVITATS EXECUTADES: Per a cada una de les 
activitats incloses en el programa anual subvencionat, es complimentarà una 
memòria que constarà de tres parts diferenciades: en la primera es donarà 
compte del nivell de participació, objectius plantejat inicialment i objectius 
assolits i una referència de les eventuals incidències. En la segona part, es 
detallaran els tipus de despeses i dels ingressos efectuats. En la tercera, es 
farà una relació de les factures i justificants de les despeses realitzades, que 
hauran de tenir valor probatori en el tràfic jurídic mercantil. S’adjuntarà a 
dita  relació  còpies  compulsades  de  les  factures  i  justificants  de  despeses 
(model N08).   

2.4.- D’acord amb el previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 30.000 euros 
en el supòsit d’execucions d’obra, o de 12.000 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d'equip o prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, 
el beneficiari està obligat a sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció del compromís, llevat que no siga possible (per no 
existir en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o ho presten o que el 
gasto s'haguera realitzat  amb anterioritat  a  la  sol·licitud de la  subvenció)  havent de 
quedar constància documental de tot això, així com de la justificació de l'elecció entre 
les  ofertes  presentades.  Els  documents  acreditatius  d’aquest  procés  de  selecció 
empresarial s’hauran d’acompanyar al compte justificatiu de la subvenció.

 2.5.-  En  totes  les  justificacions  el  centre  gestor  impulsor  de  la  subvenció 
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de  conformitat  o  disconformitat  a  la  Junta  de  Govern  Local  per  a  l’aprovació  o 
denegació de la justificació.

2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 
establits  en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.
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QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI

El  present  Conveni  entrarà  en vigor  l’1  de gener  de  2009, i  estendrà els  seus 
efectes fins el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 
per mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
c) La  resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 

escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.

En  cas  de  rescissió,  les  parts  acordaran  mútuament  les  compensacions  que 
pertoquen  en  relació  amb els  compromisos  existents  en  el  moment  de  la  rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de  Participació  Ciutadana  i  el  Director  de  l'Aspe.  L’Entitat  estarà  igualment 
representada per tres membres designats per part  de la seua junta directiva, que podran 
assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu però sense vot.

 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.
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DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS

Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de 
les parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
ampliament com sigui menester.

Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, 
al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la 
forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.

4.18    Aprovació del conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de   
Mutxamel  i  l'entitat  A.M.P.A.  del  C.P.  El  Salvador  per  a  l'any  2009.  SPE-PG-
PROCEDIMENT GENERAL-2009/130/ed

Atès que l'Ajuntament té una clara voluntat de recolzar i fomentar  la participació 
activa dels seus veïns en la gestió d’accions d’interès comunitari.

Atès que per a això l'Ajuntament col·labora amb l’associació AMPA del C.P. El 
Salvador,  entitat  sense  afany  de  lucre  que  realitza  activitats  d’interès  comunitari 
relatives a la col·laboració amb el centre per a completar la formació dels alumnes.

Considerant que resulta possible la subscripció de convenis de col·laboració amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al  dret  privat,  sempre que el  seu objecte  no 
estiga comprés entre els contractes regulats per la Llei de Contractes del Sector Públic o 
en normes administratives especials, conforme estableix l’article 4.1.d) de tal text legal.

Considerant que el present Conveni s’emmarca en la normativa que regula el dret 
de  participació  ciutadana  de  les  associacions  en  els  assumptes  d’interès  general, 
arreplegat en l’article 232 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Local, 
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així  com  dins  de  l’àmbit  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions.

Considerant que el procediment per a l’atorgament de la present subvenció és el de 
la concessió directa per concórrer raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, 
o altres degudament justificades que dificultin la  seua convocatòria  pública,  d’acord 
amb  el  previst  a  l’art.  22  de  la  Llei  38/2003,  de  17  de  novembre,  General  de 
Subvencions,  havent de formalitzar-se un conveni regulador, el qual haurà de contenir, 
com a mínim, els extrems que recull l’art. 28 de l’esmentat text legal.

Considerant  que  conforme  la  normativa  municipal  és  competència  del  Ple  de 
l’ajuntament  l’aprovació  dels  convenis  de  col·laboració  per  a  l’atorgament  de 
subvencions mitjançant concessió directa.

Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostària destinada a les 
subvencions per a les AMPAs dels Centres d’ensenyament.

Considerant el que preveuen l’Ordenança General Municipal de Subvencions i les 
Bases d’execució del Pressupost municipal vigent.

Per tot això exposat, S'ACORDA

Primer.- Aprovar el compromís de la despesa per import de 1.346,40 €, a càrrec de 
la partida 330.46304.48804.

Segon .- Aprovar el text del Conveni a subscriure amb la associació AMPA del 
C.P. El Salvador, per a l’atorgament d’una  subvenció directa per a l’any 2009, el text 
del qual es del següent tenor literal.

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L'AJUNTAMENT  DE 
MUTXAMEL I L’ASSOCIACIÓ AMPA DEL C.P. EL SALVADOR PER A L’ANY 
2009.

Mutxamel, 

REUNITS

D'UNA PART:  Ajuntament  de  Mutxamel  (en  avant  Ajuntament)  amb  CIF  P-
0309000-H,  amb seu en  Av de  Carlos Soler,  46,  03110 Mutxamel,  i  en nom seu  i 
representació SRA Asunción Llorens Ayela actuant en qualitat d'alcaldessa presidenta, 
amb competència per a la celebració d’aquest acte, d'acord amb el que establix l'article 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local.

I DE L'ALTRA: L’Associació AMPA del C.P. El Salvador (en avant Entitat) amb 
CIF  XXX  i  número  de  registre  d'interès  municipal  5,  amb  seu  en  XXX  03110 
Mutxamel, i en nom seu  XXX actuant en qualitat de president.
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EXPOSEN

Que l'Ajuntament de Mutxamel té una clara voluntat de recolzar i fomentar els 
següents objectius:

Col·laborar amb el centre per a completar la formació dels alumnes.

Que  el  present  Conveni  té  cabuda  en  el  marc  legal  que  regula  el  dret  de 
participació ciutadana de les associacions en els assumptes d'interès general  arreplegat 
en l'article 232 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Local, així com 
quant al procediment per a la concessió directa de subvencions a través de convenis 
d'acord  amb el  que disposa els  articles  28 i  següents  de la  Llei  38/2003,  de 17 de 
novembre, General de Subvencions.

Ambdós parts es reconeixen capacitat  legal per a subscriure aquest conveni  de 
col·laboració i presten conformitat al present conveni d'acord amb les següents:

CLAUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest Conveni subvencional té com a finalitat la col·laboració en l'organització, 
preparació i desenvolupament del programa anual següent:

Activitat ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  DE  L’AMPA EN  EL 
C.P. EL SALVADOR

Pressupost inicial 7.480 €
Subvenció municipal 1.346,40 €
Percentatge 18 %

SEGONA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS

1.- OBLIGACIONS DE L’ENTITAT

1.1.- Correspon a l’entitat  l’organització,  preparació i desenvolupament del seu 
programa anual d’activitats, previst en la clàusula anterior.

1.2.-  L’entitat  es  compromet  a  què aparega  el  logotip  de l'Ajuntament  amb la 
menció de la Regidoria d’Educació en tot el material divulgatiu que s’hi publiqui amb 
motiu de les activitats subvencionades.

1.3.-  L’entitat es compromet a implantar les normes de normalització lingüística 
que l’ajuntament estableixi a través del seu Servei de Valencià en tots els documents i 
suports publicitaris i divulgatius relacionats amb les festes. 

  
2.- OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
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2.1.- L'Ajuntament concedeix a l’Entitat  una subvenció directa, procedent de la 
partida 330,46304,48804 del vigent pressupost municipal, per la quantitat de 1.346,40 € 
la  concessió  de  la  qual,  justificació  i  pagament  estaran  subjectes  al  règim  jurídic 
determinat en el present conveni.

2.2.- L'Ajuntament cedirà gratuïtament a l'entitat l'ús dels espais públics (carrers, 
places, col·legis, instal·lacions esportives, etc.) que siguen necessaris per al compliment 
del  present  conveni,  amb subjecció  a  les  determinacions  que estableixi  la  legislació 
sectorial aplicable.

2.3.- L'Ajuntament assumirà la neteja i seguretat dels espais públics amb motiu de 
la realització de les activitats previstes en el programa anual d’aquest conveni.

TERCERA.-  COMPATIBILITAT  O  INCOMPATIBILITAT  AMB  ALTRES 
SUBVENCIONS. 

La present subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos  per  a  la  mateixa  finalitat,  procedents  de  qualssevol  Administracions  o  ens 
públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre 
que la suma de totes les subvencions no sobrepasse el cost de les activitats, i  sense 
perjuí del que poguera establir la normativa reguladora de dites subvencions o ajudes.

 
QUARTA.-  RÈGIM  JURÍDIC  DE  LA  CONCESSIÓ,  JUSTIFICACIÓ  I 

PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.

1.- PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

1.1.- Serà requisit previ per tal que l'ajuntament pugui efectuar l'abonament de la 
subvenció  la presentació  per part de l’entitat beneficiària dels documents següents:

a)  Certificacions  oficials  lliurades  per  les  administracions  competents  que 
acreditin  que  l’entitat  es  troba  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seues 
obligacions tributàries i enfront de la seguretat social.

b) En tot cas, declaració responsable ajustada al model N04.

Aquestos documents s'aportaran sempre abans de la signatura del present conveni. 
En tot  cas,  serà  causa  sobrevinguda  d’ineficàcia  de  l’acord  d’aprovació  del  present 
conveni  la  no  aportació  dels  documents  requerits  per  part  de  l’entitat,  al  no  haver 
acreditat  els requisits generals previstos en la legislació per a obtenir la condició de 
beneficiària de subvencions públiques.

1.2.-  Els  pagaments  es  podran  realitzar  per  mitjà  dels  següents  lliuraments  a 
bestreta, en les dates que s'indiquen a continuació:

a) Un primer pagament anticipat del 50% de l'import de la subvenció concedida 
entre l’1 i el 15 de juliol de l’any en curs, satisfet en concepte de despeses de 
preparació de les activitats.
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b) Un segon pagament fraccionat del 50% restant entre l’1 de setembre i el 30 
de novembre, sempre que prèviament s’hagi presentat el compte justificatiu 
relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual d’activitats objecte de 
subvenció.

1.3.- En qualsevol cas, es podrà verificar l’abonament total de la subvenció en un 
sol pagament en qualsevol mes de l’any en curs, sempre que s’hagi presentat i aprovat 
prèviament el compte justificatiu relatiu a l’execució de la totalitat del programa anual 
d’activitats  objecte  de  subvenció.  El  pagament  íntegre  s’haurà  d’efectuar  per  la 
tresoreria municipal dins dels dos mesos següents a l’aprovació de la justificació per 
part de l’ajuntament.

2.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ.

2.1.-  El  termini  per  a  la  justificació  de  les  activitats  subvencionades  deurà  de 
presentar-se, en tot cas, abans del 30 de novembre de l’any en curs. 

No obstant això, aquelles activitats subvencionades que s’hagin de realitzar fins el 
31 de desembre de l’any en curs, la seva justificació podrà ser presentada fins el 15 de 
gener de l’any següent. 

2.2.-  S’admetran  en  tot  cas  els  justificants  de  les  despeses  realitzades  amb 
anterioritat a la subscripció d’aquest conveni, sempre que facin referència a les activitats  
compreses en el programa anual subvencionat en aquest conveni.

2.4.-  D’acord  amb el  previst  a  l’ordenança  general  municipal  de  subvencions, 
respecte de les ajudes de quantia inferiors a 3.000 € per any, la justificació es limitarà 
solament a la presentació per part de l’entitat beneficiària d’una Memòria (model N09) 
que relacionarà les activitats subvencionades i els seus costos. 

Dita  Memòria  haurà  de  ser  conformada  pel  Regidor  Delegat  de  l’Àrea  a  què 
pertanga el Centre Gestor del departament que promou l’expedient. 

 2.5.-  En  totes  les  justificacions  el  centre  gestor  impulsor  de  la  subvenció 
comprovarà l’adequada regularitat, la realització de les activitats i el compliment de la 
finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció, elevant la seva proposta 
de  conformitat  o  disconformitat  a  la  Junta  de  Govern  Local  per  a  l’aprovació  o 
denegació de la justificació.

2.6.- L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes 
establits  en aquest conveni o la justificació insuficient  de la mateixa comportarà el 
reintegrament  de  les  quantitats  indegudament  cobrades,  la  impossibilitat  d’obtenir 
qualsevol altre subvenció municipal i la imposició d’eventuals sancions administratives.

QUINTA.- VIGÈNCIA I DURACIÓ DEL CONVENI
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El  present  Conveni  entrarà  en vigor  l’1  de gener  de  2009, i  estendrà els  seus 
efectes fins el 31 de desembre de 2009.

SEXTA.- DENÚNCIA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment 
per mutu acord.

SÈPTIMA.- RESCISSIÓ DEL CONVENI

Seran causa de resolució del present conveni de col·laboració:

a) L'incompliment d'alguna de les estipulacions per qualsevol de les parts.
b) La desaparició de l'objecte del mateix.
c) La  resolució  per  denúncia  d'alguna  de  les  parts  per  mitjà  de preavís  per 

escrit, raonant les causes,  amb una anticipació de tres mesos a la data de 
venciment.

En  cas  de  rescissió,  les  parts  acordaran  mútuament  les  compensacions  que 
pertoquen  en  relació  amb els  compromisos  existents  en  el  moment  de  la  rescissió, 
abonant-se en qualsevol cas totes les despeses realitzats i en compromesos en ferm fins 
a la data de la rescissió.

OCTAVA.- INTERPRETACIÓ I SEGUIMENT DEL CONVENI

Correspon interpretar el present conveni i resoldre els dubtes que puguen sorgir 
del seu contingut en la seua aplicació a la Comissió de Seguiment de caràcter paritari 
constituïda  a  aquest  efecte,  que  estarà  composta  per  l'Alcaldessa-Presidenta  de 
l'Ajuntament de Mutxamel que la presidirà o regidor en qui delegue, el Regidor Delegat 
de  Participació  Ciutadana,   el  Regidor  Delegat  d’Educació  i  el  Director  de  l'Aspe. 
L’Entitat estarà igualment representada per tres membres designats per part  de la seua 
junta directiva, que podran assistir a  les reunions acompanyats d’assessors amb veu 
però sense vot.

 
NOVENA.- JURISDICCIÓ

La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i 
execució del present Conveni, hauran de resoldre’s de mutu acord entre les parts.

Si no poguera aconseguir-se el dit acord, s’acorda expressament el sotmetiment a 
la jurisdicció contenciosa administrativa de les possibles qüestions litigioses sorgides 
sobre el seu contingut i aplicació, havent de ser resoltes, tal com es disposa en l’article 
44 de la  Llei  de la  Jurisdicció  contenciosa administrativa,  amb renúncia  expressa  a 
qualsevol altre fur.

DÈCIMA.- ALTRES FORMALITATS
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Aquest document podrà ser elevat a escriptura pública a petició de qualsevol de 
les parts a costa seu, o quan així ho exigisca la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es firma el present Conveni de Col·laboració en triple 
versió exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data dalt indicats.

PER L'AJUNTAMENT PER L'ASSOCIACIÓ

Tercer.-  Dispensar  la  constitució  d’aval  o  garantia  respecte  dels  pagaments 
fraccionats referits, atenent la condició del beneficiari com a entitat sense ànim de lucre 
i considerant que les seves activitats qualificades d’interès social rellevant i a fi d’evitar-
li despeses que suposen una dificultat econòmica per a la mateixa.

Quart.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni, tant 
àmpliament com sigui menester.

Cinquè.- Notificar els precedents acords als representants de l’entitat beneficiària, 
al registre municipal de convenis per a la seva inscripció, i donar-los-hi publicitat en la 
forma prevista en les disposicions vigents.

Acord que s´ adopta per 9 vots a favor  (PSOE y  EU-EV) i 8 abstencions (PP), de 
conformitat amb el dictamen de la Comissió de l´Area de Servicis a la Persona en sessió 
celebrada amb data  22.06.09.

5.   AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)  
5.1   Aprobación de las bases que regirán las convocatorias de becas de estudio para   

el personal al servicio del Ayuntamiento de Mutxamel.
Tanto  el  artículo  20  del  Reglamento  de  Personal  como  el  29  del  Convenio 

Colectivo del Personal Laboral, establecen que el Ayuntamiento podrá conceder ayudas 
a los hijos de los funcionarios y trabajadores, menores de 25 años, que convivan con él 
y  a  su  cargo  y  no  realicen  trabajo  remunerado;  añadiendo  que  por  la  Mesa  de 
Negociación, a propuesta de los representantes del personal, se confeccionarán las bases 
para la concesión de ayudas.

Resultando que, las vigentes bases que regulan la concesión de becas de estudio 
fueron aprobadas junto con el  Reglamento de Personal  y  el  Convenio Colectivo de 
Personal Laboral por el Ayuntamiento Pleno en su sesión del día 30 de junio de 1992.

Considerando  que,  las  referidas  bases  han  quedado  obsoletas  y  procede 
modificarlas.

Visto el borrador de bases confeccionado con el Negociado de Recursos Humanos.

Resultando que, el borrador de las bases ha sido estudiado en la Mesa General de 
Negociación en su reunión del día 12 de junio de 2009.
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Resultando que, procede introducir dos modificaciones, en los subapartados d) y 
e), del apartado primero, de la Base Segunda, para que no entren en contradicción con 
lo dispuesto por el vigente Reglamento de Personal y Convenio Colectivo del Personal 
Laboral, toda vez que hace referencia a los hijos menores de 30 años, cuando no se debe 
rebasar la edad de 25 años.

Visto el informe jurídico evacuado por la Jefa de Servicio de Régimen Interior.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Generales, de 
fecha   23  de junio de 2009.

Resultando que, la competencia para aprobar las presentes bases corresponde al 
Ayuntamiento  Pleno,  como  competencia  residual,  toda  vez  que  trae  causa  de  dos 
disposiciones  reglamentarias,  como  son  el  Reglamento  de  Personal  y  el  Convenio 
colectivo del Personal Laboral, cuya aprobación corresponde al Pleno del Ayuntamiento 
en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  22.2  d)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril y por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El Pleno, de conformidad con cuanto antecede, ACUERDA:

1º.- Aprobar las bases que regirán las convocatorias de becas de estudio para el 
personal al servicio del Ayuntamiento de Mutxamel y que se transcriben a continuación:

BASES DE LA CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO PARA EL PERSONAL 
AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL.

BASE PRIMERA. Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión de becas de estudio para el 
personal al servicio del Ayuntamiento de Mutxamel.

BASE SEGUNDA. Beneficiarios.

1. Pueden ser beneficiarios de las becas:

a) Los funcionarios de carrera y el personal laboral fijo, que se encuentre en activo o en 
excedencia por cuidado de familiares o por razón de violencia de género.

b) Los funcionarios interinos, en prácticas, el personal laboral temporal y el personal 
eventual que se encuentre en activo el día 1 de octubre del curso escolar al que se refiere  
la convocatoria de becas.

c)  Los  pensionistas  que  hubiesen  sido  funcionarios  o  laborales  al  servicio  de  este 
Ayuntamiento con una antigüedad, de al menos, cinco años.

d) Los hijos del personal comprendido en los apartados anteriores, menores de 25 años.
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e) Los huérfanos del personal comprendido en los apartados anteriores, menores de 25 
años. Cuando sean menores de edad será beneficiario el padre, la madre o tutor legal.

2. Será necesario que concurran en los hijos para poder acceder a beca las siguientes 
circunstancias:

a) Tener la condición de hijo del personal a que se refiere el apartado anterior.

b) Convivir con el solicitante.
c) Depender económicamente del solicitante y carecer de ingresos propios.

3. Toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta convocatoria se entenderá 
hecha tanto a los que lo son por naturaleza o adopción, así como aquéllos o aquéllas que 
se encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

4. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores se encuentren incluidos entre el 
personal que puede solicitar estas becas, sólo uno de los progenitores podrá optar por 
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

BASE TERCERA. Tipología y cuantía de las becas.

1. Se establecen las siguientes modalidades y cuantías:

a) Becas de 240,00 euros anuales cada una, por cada hijo o hija de edad inferior a cuatro 
años, matriculados en escuelas infantiles o guarderías.

b) Becas de 90,00 euros anuales cada una, por cada hijo o hija que curse estudios de 
preescolar o primaria.

c) Becas de 100,00 euros anuales cada una, por cada hijo o hija que curse estudios de 
educación  secundaria  obligatoria,  bachiller  o  ciclos  formativos  de  grado  medio  o 
superior. También podrán acceder a estas becas los funcionarios, los trabajadores y los 
pensionistas cuando cursen estos estudios.

d) Becas de 350,00 euros anuales cada una, como máximo, por cada hijo o hija que 
curse estudios universitarios. Se excluyen expresamente estudios complementarios y de 
postgrado. En el caso de estudios que se cursen mediante créditos, el importe de la beca 
será de 5,00 euros por crédito, con el límite establecido. También podrán acceder a estas 
becas los funcionarios, los trabajadores y los pensionistas cuando cursen estos estudios.

e) Becas de 185,00 euros anuales cada una, para los funcionarios, los trabajadores y los 
pensionistas matriculados en el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 
años. En el caso de estudios que se cursen mediante créditos, el importe de la ayuda será  
de 5,00 euros por crédito, con el límite establecido.

2.  En  ningún  caso,  se  concederá  beca  alguna  para  estudios  o  asignaturas  que  ya 
hubiesen sido objeto de ayuda en convocatorias anteriores.
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3. La concesión de la beca obliga a cursar los estudios para los que se ha concedido.

4.  A partir  de  la  convocatoria  del  curso  2009/2010,  las  cuantías  de  cada  beca  se 
incrementarán  en  el  mismo  porcentaje  que  experimenten  las  retribuciones  de  los 
empleados municipales.

BASE CUARTA. Presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes se formularán en el modelo que a tal efecto facilitará el Negociado de 
Recursos Humanos y se presentarán en la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento 
Administrativo Común.

2. La Sra. Alcaldesa o el Sr. Alcalde del Ayuntamiento, en el segundo trimestre del curso 
escolar, realizará la oportuna convocatoria, la cual indicará el plazo de presentación de 
solicitudes,  que no será inferior a quince días hábiles, no computándose como tales, 
además de los establecidos en la normativa común, los sábados.

3. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Certificado de empadronamiento.

b) Fotocopia compulsada del libro de familia completo, si es la primera vez que 
solicita la ayuda de estudios que contemplan las presentes Bases.

c) Fotocopia  compulsada  de  la  declaración  del  I.R.P.F.  correspondiente  al  año 
anterior a aquél en que se inicia el curso escolar, del conjunto de ingresos de la 
unidad familiar o convivencial. En el caso de que los ingresos de alguno de los 
miembros de la unidad familiar o convivencial no obligasen a la presentación de 
la  Declaración  del  I.R.P.F.,  se  acompañará  certificado  de  imputaciones  del 
I.R.P.F.  expedido  por  la  Agencia  Tributaria,  acreditativo  de  los  ingresos 
percibidos  por  cada  miembro de  la  unidad familiar  o  convivencial  en  aquel 
ejercicio.

d) Justificación  de  haberse  matriculado  en  los  estudios  para  los  que  solicita  la 
ayuda.

e) Fotocopia  compulsada  del  libro  escolar,  papeletas  oficiales  de  examen  o 
certificado de calificaciones que acredite el aprovechamiento durante el último 
año académico efectuado. En el caso de que en el curso inmediatamente anterior 
no  hubiera  realizado  estudios  se  acreditará  con  las  calificaciones  del  último 
cursado y una declaración jurada sobre este extremo.

f) Declaración jurada de no haber percibido ninguna otra  beca o ayuda para la 
misma finalidad.
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g) Fotocopia compulsada de la sentencia firme que acredite la ruptura matrimonial; 
o convenio regulador de la separación o documento equivalente en el supuesto 
de desunión de las parejas de hecho.

h) Justificación de la condición de tutor o similar, que acredite estar a cargo de los 
huérfanos del personal al que se refiere el apartado 1.e) de la Base Segunda.

i) Para  las  becas  de  escuelas  infantiles  o  guarderías,  además  deberán  aportar 
facturas o certificado del centro de los importes satisfechos y declaración jurada 
de que mantendrán la matrícula hasta la finalización del curso escolar el 30 de 
junio.

j) Para las becas relativas al  acceso a la universidad para mayores de 25 años, 
además deberán aportar justificación de haber abonado las tasas por derechos de 
examen y certificación de haber superado la prueba de acceso.

4.- Se denegarán aquellas solicitudes que no aporten la documentación anteriormente 
requerida.

BASE QUINTA. Criterios de adjudicación.

1. El reconocimiento y adjudicación de estas becas quedará supeditado a la suficiencia 
del correspondiente crédito presupuestario.

2. Se determina como criterio para la adjudicación de las becas los ingresos económicos 
de la unidad familiar o convivencial.

3. Para cuantificar los ingresos económicos se contabilizarán los rendimientos brutos 
del trabajo de la unidad familiar o convivencial y se dividirán por el número de personas 
de  la  unidad  familiar  o  convivencial.  La  cifra  resultante  servirá  de  referencia  para 
aplicar el criterio de adjudicación.

4. Se ordenarán las solicitudes de menor a mayor cuantía y se otorgarán, por este orden, 
todas las solicitudes hasta alcanzar el límite consignado en el Presupuesto Municipal de 
cada ejercicio.

5.  A los  efectos  de  las  presentes  Bases  se  entenderá  por  unidad  convivencial  la 
constituida  sin  vínculo  matrimonial,  con  una  estructura  similar  a  la  de  la  unidad 
familiar.

BASE SEXTA. Concesión.

1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes por la Comisión Calificadora se 
procederá al estudio y comprobación de la documentación aportada por los interesados.

2. La Comisión Calificadora elaborará la lista provisional de las becas concedidas, en 
función a los criterios de adjudicación que establece la Base Quinta, y se expondrá en el 
tablón de anuncios a efectos de reclamaciones y subsanaciones por un plazo de diez días 
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hábiles,  contados  a  partir  del  día  siguiente  a  la  publicación,  para  que  las  personas 
interesadas puedan presentar las reclamaciones que estimen pertinentes en relación con 
la  lista  que  se  publique  y,  en  su  caso,  se  subsanen  las  faltas  o  acompañen  los 
documentos  preceptivos,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  71  de  la  Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, teniéndoles por desistido de su petición si así 
no lo hicieran.

3. Finalizado el plazo indicado, la Comisión Calificadora procederá al examen de las 
reclamaciones  y  subsanaciones  presentadas  por  las  personas  interesadas  y  una  vez 
resueltas las mismas, ésta aprobará la lista definitiva de becas concedidas y denegadas y 
la elevará a la Junta de Gobierno Local para su aprobación y adjudicación.  En el caso 
de  no  presentarse  reclamaciones  o  subsanaciones,  la  lista  provisional  de  becas 
concedidas y denegadas se considerará definitiva.

4. El acuerdo de aprobación de la lista definitiva se expondrá en el tablón de anuncios, a 
los  efectos  de  que  las  personas  interesadas  puedan  interponer  los  recursos 
administrativos y/o jurisdiccionales que a su derecho convenga.

5 Contra el acuerdo de concesión de becas, que pone fin a la vía administrativa, las 
personas interesadas podrán interponer los siguientes recursos:

a)  El  personal  funcionario  podrá  interponer  recurso  de  reposición  ante  la  Junta  de 
Gobierno Local, en el plazo de un mes o impugnar directamente ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo  de  Alicante,  o  ante  el  Juzgado  en  cuya  circunscripción 
tenga su domicilio el recurrente, en el plazo de dos meses, ambos a contar desde el día 
siguiente a la fecha de su publicación, todo ello de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 
29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

b) El personal laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial laboral, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común, y 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
2/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

BASE SEPTIMA. De la Comisión Calificadora.

1.  La  Comisión  Calificadora  será  presidida  por  el  miembro  de  la  Corporación  que 
asuma  la  delegación  para  recursos  humanos  y  formarán  parte  de  la  misma  como 
vocales:

- El portavoz de cada uno de los grupos políticos integrantes de la Corporación o 
miembro de la misma en quien deleguen.

- El/la Presidente/a de la Junta de Personal y del Comité de Empresa.
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2. Actuará como Secretario el de la Corporación o funcionario en quien delegue.

3.  Corresponde  al  Presidente  convocar  las  reuniones  de  la  Comisión  Calificadora, 
moderar el desarrollo de los debates y ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a 
su condición de Presidente.

4.  Corresponde al  Secretario  redactar y autorizar  las actas  de las reuniones,  expedir 
certificaciones y cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.

BASE OCTAVA. Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de cualquiera de las becas reguladas en las presentes bases 
con el  de otra  beca o ayuda,  pública o privada,  que para las mismas finalidades se 
hubiere percibido o estuviese pendiente de recibir,  tanto el hijo o hija para quien se 
solicita como cualquiera de sus progenitores. Del mismo modo serán incompatibles con 
la percepción de ayudas para la adquisición de libros y material escolar.

BASE NOVENA. Denegación y revocación de las becas concedidas.

La  ocultación  de  datos,  falsedad en  la  documentación  aportada  o  la  omisión  de  la 
requerida, darán lugar a la denegación de la modalidad de beca solicitada o a la pérdida 
de la concedida, con la devolución en este último caso de las cantidades indebidamente 
percibidas, además de la exclusión de cualquier concesión de beca durante las cinco 
convocatorias siguientes y con independencia de la exigencia de las responsabilidades a 
que hubiere lugar.

BASE DECIMA. Aplicación e interpretación de las bases.

Corresponderá  a  la  Comisión  Calificadora  resolver  cuantas  dudas  se  planteen  en la 
interpretación de las presentes bases, así como decidir las cuestiones que se susciten y 
que no se contemplan en las mismas.

2º.- Se dé traslado del presente acuerdo a la Junta de Personal y al Comité de 
Empresa, con indicación de los recursos que contra el mismo procedan.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE Y EU-EV) y 8 abstenciones 
(PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales 
en sesión celebrada el día 23.06.09.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:

El  Sr.  Cañadas  Gallardo  (PP):  nuestra  postura  va  a  seguir  siendo  la  de 
abstención,  ya  dijimos  en  comisión  que  estas  bases  están  incluidas  dentro  de  un 
Reglamento General del Ayuntamiento y este Reglamento está obsoleto e igual habría 
que  adecuar  el  Reglamento  y  después  las  bases,  ya  que  están  incluidas  dentro  del 
Reglamento,  mientras  tanto  nos  vamos  a  abstener,  porque  en   estos  temas  nuestra 
postura siempre ha sido abstención.
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El Sr. Carrillo Valero (EU-EV) vamos a intentar  corregirlos y modernizarlos 
ponerlas  al  día,   consensuadas  por  los  trabajadores  y  no  creo  que    haya  ningún 
problema.

El  Sr.  García Teruel (PSOE) aclara  que no es que las bases  estén dentro del 
Reglamento, sino que el Reglamento obliga a fijar unas bases para la convocatoria, por 
eso lo que se ha hecho es modernizarlas y actualizarlas con la normativa y legislación 
actual, tanto a los tipo de estudios como a las situaciones convivenciales actuales, por lo 
tanto no es que las bases estén dentro del Reglamento, sino que el Reglamento obliga a 
sacar unas bases para establecer las becas a las que tienen derecho por los convenios 
firmados los trabajadores de este Ayuntamiento.

El Sr. Cañadas Gallardo (PP): ese Reglamento data de 1992, si se modifica ese 
Reglamento  a lo mejor no habría que sacar esas bases, desde el 1992 se hubiese podido 
modificar para adaptarse a la realidad  actual.

5.2   Revisión de precios del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y   
limpieza viaria.

Recibido escrito de Sociedad Anónima Agricultores de la Vega de Valencia, con 
fecha 7.05.09, concesionaria del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos y Limpieza 
Viaria, por el que solicita la revisión de precios, para el periodo abril 2009-marzo 2010.

Considerando que, el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 11.03.03, adjudicó a 
la  mercantil  S.A.  Agricultores  de  la  Vega  de  Valencia,  el  servicio  de  recogida  de 
residuos  sólidos  y  limpieza  viaria,  formalizándose  el  contrato  el  31.03.03,  y  de 
conformidad  con  lo  que  establece  el  art.  103  del  Pliego  de  Condiciones  Técnico 
Facultativas que regio la licitación, resulta procedente la revisión de precios solicitadas.

Asimismo, en base a lo indicado, y en armonía con el Informe emitido en fecha 
05.06.09  por  la  Sra.  Ingeniero  Industrial  Municipal,  e  informe  favorable  de  la 
Intervención Municipal, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la revisión de precios que solicita S.A. Agricultores de la 
Vega  de  Valencia,  concesionaria  del  “Servicio  de  Recogida  de  Residuos  Sólidos  y 
Limpieza  Viaria”,   correspondiente  al  periodo  de  01.04.09  a  31.03.10,  con  un 
coeficiente de revisión calculado de 1,0523, ascendiendo el precio del contrato revisado 
para el periodo indicado a un importe de €/año 1.776.038,31 IVA incluido, siendo el 
incremento anual de 88.270,27€.

SEGUNDO.- Autorizar y disponer el gasto de 66.202,70 € correspondiente a la 
cantidad en que se incrementa el  precio del contrato para el  periodo de 01.04.09 al 
31.12.09 con cargo a la Partida 231 442 22709 del Presupuesto Municipal del presente 
ejercicio.

TERCERO.-  Dar traslado del  presente  acuerdo a  la  parte solicitante,  y  Centro 
Gestor.
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Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-EV 
y   (PP),  de  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  del  Área  de  Servicios 
Generales en sesión celebrada el día 23.06.09.

5.3    Creación  de  una  Comisión  de  estudio  para  el  establecimiento  por  el   
Ayuntamiento del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros de ámbito 
municipal en régimen de libre concurrencia

El  Municipio de Mutxamel  no ha sido ajeno a la  evolución de los parámetros 
económicos,  territoriales  y  poblacionales  experimentados  en  los  años  anteriores, 
especialmente el crecimiento y desarrollo urbanístico del propio municipio y el de sus 
núcleos urbanos periféricos. 

Consecuencia  de  este  crecimiento,  el  municipio  se  ha  visto  afectado  por  los 
problemas  derivados  de  la  creciente  dependencia  de  la  sociedad  actual  del  uso  del 
transporte privado motorizado, y esta realidad se ha plasmado en problemas de diversa 
índole:  de  ocupación  del  suelo,  de  gestión  del  tráfico,  de  comunicaciones, 
medioambientales, económicos, etc.

Debido a ello, el Ayuntamiento de Mutxamel se plantea  como objetivo implantar 
un  servicio  público  de  transporte  colectivo  urbano  de  viajeros   que  permita  que  el 
crecimiento  del  transporte  privado  motorizado  se  realice  de  forma  racional  y 
armonizada.

Considerando que las Corporaciones Locales tienen plena potestad para constituir, 
organizar,  modificar  y  suprimir  los  servicios  de  su  competencia,  tanto  en  el  orden 
personal  como en  el  económico  o  en  cualesquiera  otros  aspectos,  con  arreglo  a  lo 
dispuesto en el artículo 95 y ss del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, 
que aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen 
local.

El procedimiento para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades 
Locales  viene  regulado  en  el  artículo  97  a  110   del  R.D.  Legislativo  781/1986  y 
requiere,  en  primer  lugar,  la  designación  por  la  Corporación  de  una  Comisión  de 
Estudio compuesta por miembros de la misma y personal técnico.

Constituida la Comisión de Estudio, procederá a elaborar la Memoria  relativa a 
los  aspectos  social,  jurídico,  técnico  y  financiero  del  servicio  público  de  transporte 
público de viajeros, en la que figurará la forma de gestión, y los casos en que debe cesar 
la prestación del servicio. Asimismo, deberá acompañarse un proyecto de tarifas, para 
cuya fijación se tendrá en cuenta que es lícita la obtención de beneficios aplicable a las 
necesidades generales de la Entidad Local como ingreso de su Presupuesto, sin perjuicio 
de la constitución de fondos de reserva y amortizaciones. 
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Específicamente,  y  de  conformidad  con  los  artículos  60  y  siguientes  del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la Memoria determinará, en 
cuanto al aspecto social, la situación del servicio, soluciones admisibles para remediar 
las deficiencias que en su caso existieren, así como si la municipalización habría de 
reportar a los usuarios mayores ventajas respecto a la iniciativa privada o la gestión 
indirecta, y en el supuesto de estimarlas, las enumerará y evaluará.

Además, en lo que afecta al aspecto jurídico deberá reflejar:

• Características  del  servicio  y  su  encaje  en  los  preceptos  que 
determinan la licitud de la municipalización. 
• Determinación  y  razonamiento  de  la  elección  del  sistema  de 
administración del servicio y esquema de la organización de la empresa que 
hubiere  de  ser  establecida,  así  como  el  proyecto  de  Reglamento  de  la 
prestación del servicio que incluirá los supuestos de cesación de la empresa.

Con referencia al aspecto técnico, la Memoria contendrá:

• Anteproyecto de obras para la implantación del servicio, si este 
las requiriere, o bases de su planteamiento técnico, con el detalle suficiente 
para formar idea de la instalación o actividad de que se tratare.
• Descripción técnica, estado de conservación y reformas para el 
rendimiento indispensable cuando se hubiere de actuar sobre instalaciones ya 
existentes.

En cuanto al aspecto financiero, la Memoria contendrá:

• Avance  del  presupuesto  de  ejecución  de  obras,  instalaciones  y 
reformas necesarias para un período de veinticinco años.
• Proyecto de tarifas que hayan de regir una vez municipalizado el 
servicio.

• Estudio comercial del servicio en el que, con el auxilio de datos 
estadísticos,  se  refleje  el  coste  del  sostenimiento,  productos  previsibles  y 
beneficio probable.
• Fórmula financiera  para conseguir  los capitales que requiera  el 
establecimiento del servicio, con estudio de la amortización de la deuda que 
pudiera contraerse y sus posibles efectos en el presupuesto ordinario de la 
Entidad.
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Una vez redactada por la Comisión de estudio, la Memoria deberá ser tomada en 
consideración por el Pleno de la Corporación y someterla a un período de información 
pública por un plazo no inferior a treinta días naturales que se anunciará en el Boletín 
Oficial  de  la  Provincia  y  Diario  Oficial  de  la  Comunidad  Autónoma a  efectos  de 
formulación de observaciones por los particulares y Entidades.

Terminado  el  período  de  información  pública,  el  Pleno  del  Ayuntamiento,  de 
conformidad  con  el  artículo  22.2.f)  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  de  Bases  de 
Régimen  Local,  aprobará  el  Proyecto  definitivamente,  con  pronunciamiento  expreso 
sobre las reclamaciones y alegaciones presentadas.

Considerando que todo lo anteriormente expuesto podría llevarse a cabo con el 
establecimiento  del  servicio  transporte  público  de  viajeros  de  ámbito  municipal,  en 
régimen de libre concurrencia y  de conformidad con el artículo 97 del  Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, y el artículo 21.1.s) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,

SE ACUERDA

PRIMERO. Crear  una  Comisión  de  estudio  sobre  el  establecimiento  por  el 
Ayuntamiento del servicio de transporte  público de viajeros de ámbito municipal en 
régimen de libre concurrencia.

SEGUNDO. Encomendar  a  dicha  Comisión  la  redacción  de  la  Memoria 
justificativa  a  la  que  hace  referencia  el  artículo  97  del  Real  Decreto  Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, y artículos 59 y siguientes del Decreto de  
17  de  junio  de  1955  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Servicio  de  las 
Corporaciones Locales.

TERCERO. Designar miembros de la Comisión de estudio a los siguientes:

•  Presidencia:
- La Alcaldesa-Presidenta de la Corporación  o concejal en quien delegue. 

•  Miembros políticos
El portavoz del Grupo Municipal PSOE o concejal en quien delegue.
El portavoz  del Grupo Municipal PP o concejal en quien delegue 
El portavoz del Grupo Municipal IU-L’Entesa
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•  Miembros técnicos:
Aspectos financieros, presupuestarios y contables: El Interventor y la Tesorera del 

Ayuntamiento
Aspectos jurídicos: Jefe del Servicio de Régimen Interior y Jefe del Departamento 

Jurídico de Alcaldía.
Aspectos técnicos: La Ingeniera Industrial  e Intendente Jefe de la Policía Local
• Actuará como Secretario de la Comisión el Secretario de la Corporación o 

funcionario en quien delegue.

CUARTO. Notificar el presente Acuerdo a los componentes de la Comisión y 
emplazar a todos ellos para la sesión constitutiva que tendrá lugar en el día y hora que 
se determine al efecto.

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-EV 
y  PP, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales 
en sesión celebrada el día 23.06.09.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:

La Sra. Poveda Brotons (PSOE): espero  que     los miembros  de  esta comisión 
sean capaces de  encontrarle solución a la necesidad de transporte urbano, es más un 
futuro para Mutxamel y que las soluciones sean beneficiosas.

5.4    Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de autorizaciones de mesas y   
sillas con finalidad lucrativa en terrenos de dominio público.

Desde  el  entendimiento  de  que  la  instalación  de  mesas  y  sillas  por  parte  de 
establecimientos  de  hostelería  en  las  aceras,  en  zonas  peatonales,  y  en  espacios 
ajardinados del municipio, constituye una tradición en armonía con el clima cálido de 
Mutxamel, las costumbres de sus vecinos y su afán de disfrutar de espacios al aire libre, 
siendo una muestra de nuestro dinamismo y manera de vivir.

Considerando  que  estas  instalaciones  deberán  estar  sujetas  a  limitaciones  y 
condiciones  que permitan  compatibilizar,  de la  mejor  manera  posible,  el  uso de las 
aceras, de las zonas peatonales y de los espacios ajardinados, con mesas y sillas, con el 
derecho de los vecinos al descanso y al libre tránsito por las zonas citadas.

En baso a lo expuesto y, considerando lo establecido en los artículos 22.2.d) y 49 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva al 
Pleno Corporativo, para su aprobación, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora de Mesas y Sillas con 
Finalidad Lucrativa en Terrenos de Dominio Público, que se transcribe a continuación:
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ORDENANZA  REGULADORA  DE  AUTORIZACIONES  DE  MESAS  Y 

SILLAS  CON  FINALIDAD  LUCRATIVA  EN  TERRENOS  DE  DOMINIO 

PÚBLICO.

TITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto

Con el fin de regular el régimen jurídico a que debe someterse el aprovechamiento 

temporal de terrenos de dominio publico municipal con mesas, sillas, sombrillas, toldos u 

otros elementos que se autoricen con finalidad lucrativa, relacionados con la actividad de 

terrazas, y  no siendo objeto  de regulación expresa en  otra  Ordenanza, se redacta la 

presente Ordenanza en la que se  establece una serie de medidas tendentes a buscar la 

distribución equitativa y razonable de los espacios públicos, al amparo de lo dispuesto en 

el artículo 84 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones 

Publicas, así como en el articulo 77 del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio, por el que 

se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

ARTÍCULO 2. Definición:

A) Terraza: Se entiende por terraza el espacio debidamente autorizado, ubicado en 

un espacio abierto y libre de edificación, en dominio público donde se ubiquen mesas, 

sillas, sombrillas, toldos y otros como estufas, jardineras para uso público y anexos a un 

establecimiento de hostelería restauración o asimilado.

B) Temporada: Es el plazo de vigencia de la autorización. 

La autorización de terrazas podrá concederse por períodos mensuales, desde 1 a 12 

meses, sobre el entendimiento de que la temporada tiene carácter anual, y abarca el periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. La autorización para la colocación de 

estufas de terrazas se concederá, preferentemente, en el periodo comprendido entre el 15 de 

noviembre y el 15 de marzo. 

Las autorizaciones de terrazas se otorgan por el plazo definido en la licencia.

En ningún caso se concederán autorizaciones por tiempo indefinido.

TITULO II CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS AUTORIZADOS

127



ARTÍCTULO 3. Determinación de elementos

1. Las características y materiales de los distintos elementos permitidos serán los que 

se relacionan a continuación:

Todos los elementos que pertenezcan a una misma autorización, y establecimiento 

han de estar hechos con material del mismo color, diseño y textura.

En  ningún  caso  las  terrazas  tendrán  unas  características  de  diseño,  material  o 

cromatismo que distorsionen con el  resto  de las terrazas  del  entorno y con el  entorno 

arquitectónico.

a) Mesas y sillas: Serán preferentemente de aluminio o acero inoxidable, debiendo 

armonizar entre si.

b) Sombrillas: Serán de material textil, liso y de un solo color claro. El soporte será 

ligero y desmontable.

c) Toldos: Se ajustaran al modelo que, con carácter general, ha sido diseñado para la 

ciudad que se acompañan en el Anexo a la presente Ordenanza.

En el caso de que se pretenda su instalación, junto con la solicitud se acompañará el 

correspondiente proyecto técnico.

2.  Todos  los  elementos  estarán  diseñados  de  tal  forma  que  su  instalación  no 

represente  ningún peligro para peatones y usuarios, disponiendo de las certificaciones 

técnicas que acrediten el cumplimiento de la normativa vigente.

3. Jardineras: Se autoriza una línea de jardineras a lo largo de la ocupación de la 

terraza, con tal de preservar o separar a los usuarios de las terrazas. Las jardineras serán 

de forma rectangular, de carácter trasladable y con unas dimensiones que no superen los 

30 cm. de ancho y 0,5 m. de altura, siendo la altura total con planta de 1,5 m.

4. Estufas: deberán aportar una memoria relativa a las características técnicas, 

físicas y estéticas de la estufa. Se autorizará una estufa para 4 mesas dentro del ámbito 

de la terraza.

5. Publicidad: Se permite que los elementos de la terraza, además del nombre 

comercial  del  establecimiento,  puedan  ser  soporte  de  mensajes  publicitarios, 

excepto  los reñidos con la seguridad o contrarios al ordenamiento jurídico.

TITULO III. SUPERFICIES Y OCUPACION
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ARTÍCULO 4. Condiciones generales

1. La ocupación de vía pública para la instalación de terrazas no dificultará la 

circulación de los viandantes ni otros usos existentes, teniendo siempre en cuenta las 

personas con movilidad reducida y discapacidad.

2. En los espacios públicos las terrazas se instalarán delante de la fachada del 

propio establecimiento. 

3. No se autorizará ninguna ocupación delante de las escaleras de vecinos, ni 

tampoco delante de las salidas de emergencia.

4. El perímetro autorizado y su zona de influencia habrán de mantenerse en 

perfectas condiciones de higiene y limpieza.

5. No se autorizarán traspasos de licencias de ocupación de vía pública.

ARTÍCULO 5. Superficies de ocupación

1. A efectos de obtener la oportuna autorización, se consideraran espacios de 

uso  público  municipal  con posibilidad  de  ser  ocupados los  que reúnan las  siguientes 

condiciones:

a) Las aceras, en las que después de ser colocados los elementos permitidos, se 

garantice un paso peatonal de cómo mínimo 2 metros. 

b) Calles peatonales con una anchura mínima de cinco metros.

c) Plazas.

La instalación de terrazas en plazas se estudiara en cada caso concreto, dependiendo 

de la morfología específica de cada uno de estos espacios; de las características  de las 

calzadas que los circundan y tráfico que transite por ellas, así como cualquier tipo de 

circunstancia que pudiera incidir en el funcionamiento y seguridad de la instalación. 

d) Vías públicas abiertas al tránsito rodado.

ARTÍCULO 6. Requisitos para las instalaciones  

Requisitos para la disposición de terrazas:

a) Aceras: Ocupación máxima igual a la longitud de fachada del local, reducido en 

50 cm. por cada lado, en caso de terrazas contiguas y una amplitud igual al 50% de ancho de 

acera existente frente a la fachada del establecimiento, ubicada paralela al bordillo y a 50 

cm. de la arista exterior del mismo.
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b) Calles peatonales: Se situaran en el centro a lo largo del eje longitudinal de la 

calle.

La ocupación máxima será del 40%, dejando un paso libre mínimo de 1,50 metros 

por cada lado de la calle.

En las calles peatonales en la que se distinga acera y calzada, las aceras deberán 

quedar totalmente libres para el paso peatonal.

c)  Plazas:  La ocupación máxima será la longitud de la fachada del local,  no 

pudiendo ocupar la entrada de las viviendas, ni las salidas de emergencia.

d) Vías públicas: Las ocupaciones que invadan parte de la calzada destinada al 

estacionamiento  de  vehículos,  deberán  limitarse  con  vallas  u  otros  elementos  que 

indiquen la reserva de la vía pública y que contengan puntos o pintura reflectante para 

mejorar  la  visión  nocturna,  además  aquellos  establecimientos  que  hagan  esquina 

deberán  retranquear  las  vallas  de  protección  conforme  a  lo  que  prevea 

expresamente el correspondiente informe policial.     

ARTÍCULO 7. Dimensión de los espacios

1. Las dimensiones de los espacios ocupados por los diferentes tipos de elementos 

susceptibles de ser instalados serán los siguientes:

a) Una mesa y cuatro sillas: 4 m2.

 b) Una sombrilla, mínimo de 4 m2 (máximo igual a la superficie autorizada para 

la terraza).

 c) Toldo de dimensiones máximas igual a la superficie de ocupación autorizada 

para la terraza.

2.  En  ningún  caso  podrá  ocuparse  la  superficie  autorizada  por  un  número  de 

elementos cuya suma supere la totalidad de m2 autorizados.

ARTÍCULO 8. Limitaciones y condicionantes.

La ocupación de los espacios de uso público con terrazas, que en todo caso, estará 

sometida  a  lo  preceptuado  en  los  criterios  anteriores  estará  supeditada,  además,  a  las 

siguientes  limitaciones  y  condicionantes  de  obligado  cumplimiento  por  los  titulares 

autorizados:
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a) La autorización otorgada podrá quedar suspendida temporalmente en el supuesto 

de celebración, de actividades festivas, culturales o de otra índole organizadas, promovidas 

o autorizadas por el Ayuntamiento, en el supuesto de coincidencia con el emplazamiento 

autorizado, durante el periodo de celebración.

b) No podrá colocarse elemento alguno que impida o dificulte el acceso a edificios, 

locales comerciales o de servicios; paso de peatones debidamente señalizados, salidas de 

emergencias y entradas de vehículos autorizadas por este Ayuntamiento ni la visibilidad de 

las señales de circulación.

c) No se admitirá ninguna fuente acústica, musical o ambiental, ni música en vivo.

d) El titular de la autorización será responsable de advertir al público asistente de los 

posibles incumplimientos de los derechos cívicos tales como la producción de ruidos, la 

obstrucción del tránsito de personas y otros similares.

ARTÍCULO 9. Horario

1.  Los  establecimientos  podrán  ejercer  su  actividad  en  la  zona  de  terraza 

autorizada  de acuerdo con los horarios señalados a continuación:

Horario de invierno

Desde el 1 de octubre al 30 de abril:

Horario de inicio de la instalación y de la actividad: Desde las 9'00 horas. 

Horario de retirada de la instalación y cese de la actividad: Hasta las 23 '00 horas.

Horario de verano

Desde el 1 de mayo al 30 de septiembre. Semana Santa y Pascua y del 22 de 

diciembre al 6 de enero (Navidad y Reyes).

Horario de inicio de la instalación y de la actividad: Desde las 9'00 horas.

Horario de comienzo de retirada de la instalación a las 1'00 horas, de forma que 

se produzca el cese efectivo de la actividad a las 1'30 horas.

2. Los viernes, sábados y vísperas de festivos se aplicara el horario fijado para la 

temporada de verano.

3. El expresado horario será de aplicación con carácter general, sin perjuicio de la 

posibilidad de ser modificado puntualmente para zonas concretas o periodos del año 

determinados.
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ARTÍCULO 10 Prohibiciones.

Se establecen las prohibiciones que se relacionan a continuación:

1.- Queda expresamente prohibida la ocupación del dominio publico con mesas o 

vitrinas  expositoras,  elementos  objeto de venta  en el  propio establecimiento,  máquinas 

expendedoras  de  refrescos,  tabacos  u  otros  artículos,  arcones  frigoríficos,  máquinas 

recreativas o de azar, aparatos infantiles o cualquiera otros semejantes. 

2.-  Queda  absolutamente  prohibida  la  colocación,  en  la  zona  autorizada  para 

terrazas, de altavoces o cualquier otro difusor de sonido, aun cuando estuvieran autorizados 

en el interior del establecimiento del cual depende.

3.-  Queda  prohibido  almacenar  o  apilar  en  la  vía  publica  productos  o 

materiales objeto de la   instalación cuando se exceda del espacio autorizado.      

4.-  Asimismo  y  en  relación  con  el  mobiliario  que  la  ocupación  conlleva  se 

establece  la  p  rohibición  de  instalación  de  cualquier  tipo  de  carteles,  u  otros   

elementos de       reclamo cuando los mismos obstaculicen el paso.      

TITULO IV LICENCIAS

ARTÍCULO 11   Solicitudes y documentación.

1. En ningún caso se autorizarán ocupaciones en la vía pública mediante terrazas si 

el titular de la actividad no dispone de la Licencia de Calidad ambiental.

2. La petición de autorización de terrazas en suelo de uso público se hará en el 

modelo oficial, al menos con 2 meses de antelación al inicio de la instalación pretendida, 

indicando la  superficie  a  ocupar  expresada  en metros  cuadrados,  periodo de  tiempo 

fijado  en  meses  y  superficie  prevista  para  cada  uno  de  ellos.  Dicha  solicitud  ira 

acompañada de:

a) Plano de situación del local. 

b) Plano de ubicación de la terraza a escala 1:50, emitido por técnico competente, en el 

que se detallara el mobiliario a instalar, la longitud de fachada del establecimiento; 

ancho de calle, acera o lugar  de la vía publica donde se pretende la instalación; 

ubicación de todos los accesos a viviendas o locales colindantes con indicación de 

sus dimensiones; Elementos de mobiliario urbano y  ajardinados existentes, en su 

caso, en la zona prevista, y en general, cualquier otro dato que se estime de interés 

para concretar la zona de ocupación.
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c) …/…  

c) Memoria descriptiva del material textura y color del mobiliario a utilizar. 

d) En caso de solicitar la instalación de toldos, deberá presentarse proyecto ejecutado 

por técnico competente.

e) En las terrazas donde se pretenda utilizar jardineras deberá aportarse plano en el 

que  se  grafíen  y  fijen  el  tipo  de  jardinera  a  colocar  y  su  situación  física 

indicando el número de elementos a colocar. 

f) En las terrazas donde se pretendan utilizar estufas deberán aportar una memoria 

relativa a las características técnicas, físicas y estéticas de la estufa. Un seguro 

de responsabilidad civil del local extensivo a los elementos instalados en la vía 

pública. Certificado de homologación de la estufa, y por último, plano de planta 

y sección de la terraza indicando la ubicación de las estufas pretendidas.

3.  No se  concederán autorizaciones  de ocupación  a  los  solicitantes  que  tengan 

deudas pendientes con el Ayuntamiento de Mutxamel. 

ARTÍCULO 12 Condiciones generales de la licencia.

1. No se permitirá la instalación de terrazas en la vía pública sin la obtención de la 

previa autorización municipal,  quedando sometida al  pago de la tasa establecida en la 

correspondiente Ordenanza fiscal.

2. Las autorizaciones se concederán en precario, sin perjuicio de terceros y siempre 

que la instalación y uso se hagan de acuerdo con lo autorizado.

3. La licencia quedará sin efectos por la finalización del plazo, para el  cual fue 

concedida o por renuncia expresa o tácita del ejercicio de la ocupación autorizada.

4. El incumplimiento de las condiciones de autorización de la licencia de ocupación de 

la vía pública, comportará la caducidad de la licencia. 

5. El titular de la licencia se compromete una vez finalizada la vigencia de la misma a 

reponer tanto los elementos de mobiliario urbano como las aceras afectadas.

6. Con carácter general, la autorización para la instalación de mesas y sillas se limitará 

a la ocupación de la zona de la vía pública que confronte con las fachadas de los locales cuya 

titularidad corresponda a los solicitantes de aquella.
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 7. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Excmo. Ayuntamiento se 

reservará la facultad de hacer la distribución que crea oportuna en los espacios públicos, 

atendiendo a las necesidades de los vecinos, usuarios y titulares de los locales.

ARTÍCULO 13 Cese de la actividad.

En caso de cese de la actividad que conlleve el cierre al publico del establecimiento 

durante un periodo de tiempo superior a dos meses de forma interrumpida, se entenderá sin 

efecto la autorización para ubicación de terrazas, con la obligación por parte del titular 

autorizado a la reposición de las cosas al estado en que se hallaban en el momento anterior a 

la autorización.

ARTÍCULO 14 Infracciones.

Las infracciones a los preceptos regulados en el presente Titulo serán tipificadas 

como leves, graves o muy graves dentro del correspondiente expediente sancionador, y a tal 

efecto constituirán:

a) Infracción leve:

-   La carencia de limpieza o decoro de las instalaciones durante el horario de 

uso de las mismas, cuando ello no constituya infracción grave.

- La ocupación de dominio publico con una superficie superior a la autorizada, en 

un exceso de hasta un veinte por ciento.

- No dejar limpia la zona de la vía pública autorizada cuando se retire a diario la 

instalación.

b) Infracción grave:

- El almacenamiento o apilamiento en la vía publica de productos o materiales 

objeto de la instalación.

- La ocupación de dominio publico con una superficie superior a la autorizada, 

en un exceso superior a un veinte por ciento e inferior al cincuenta por ciento.

- La realización del aprovechamiento fuera del horario autorizado.

- La instalación de las terrazas en un emplazamiento distinto al autorizado.

- La utilización de mobiliario distinto al autorizado.
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- La  no  conservación  de  la  zona  ocupada  en  perfecto  estado de  salubridad, 

limpieza y ornato, cuando sea con carácter grave o reiterado.

- La colocación de elementos que impidan o dificulten el acceso a edificios, locales 

comerciales o de servicios; paso de peatones debidamente señalizados, salidas de 

emergencias y entradas de carruajes autorizadas por este Excmo. Ayuntamiento, 

así como la visibilidad de las señales de circulación.

- El  incumplimiento  de  las  órdenes  emanadas  del  Excmo.  Ayuntamiento 

tendentes a corregir deficiencias observadas en las instalaciones.

- El incumplimiento de las condiciones especificas que, para la ubicación de la 

terraza, se hayan autorizado.

- La comisión de tres faltas leves en el periodo de un año.

c)   Infracción muy grave:

- La ocupación del domino publico con cualquiera de los elementos expresamente 

prohibidos por el articulo décimo de la presente ordenanza.

- La ocupación del dominio publico con una superficie superior a la autorizada, 

en un exceso superior a un cincuenta por ciento.

- La  utilización  del  dominio  publico  sin  haber  obtenido  la  correspondiente 

autorización o en un periodo no autorizado.

- La obstaculización o negativa a retirar el mobiliario cuando ello sea requerido a 

instancias de los agentes de autoridad.

- La comisión de dos faltas graves en el periodo de un año.

TITULO V. REGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

ARTÍCULO 15 Responsabilidad

1. Los titulares de la instalación serán los únicos responsables de los daños que con 

motivo de los aprovechamientos autorizados en esta Ordenanza puedan ocasionarse sobre las 

personas o cosas, así como de los desperfectos que puedan producirse en el pavimento o 

instalaciones  de  la  vía  pública,  quedando  sujeto  el  beneficiario  de  la  autorización  al 

reintegro total de los gastos de reconstrucción y reparación de los mismos, que serán, en 

todo caso, independientes de los derechos liquidados por los aprovechamientos autorizados.
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2. A los efectos señalados en el apartado anterior, se exigirá estar en posesión de 

póliza de seguro de responsabilidad civil general e incendios en vigor, que deberá extender 

su  cobertura  a  los  posibles  riesgos  que  pudieran  derivarse  de  la  instalación  y 

funcionamiento de la terraza, la cual deberá presentarse, acompañada del pertinente recibo 

de pago del mismo, dentro de los 10 días siguientes a contar desde la fecha de expedición de 

la autorización, entendiéndose, en caso contrario, revocada la autorización concedida.

ARTÍCULO 16 Sanciones.

1. Las infracciones reguladas en cualquiera de los Títulos contenidos en la presente 

Ordenanza darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

a) Por faltas leves: apercibimiento; multa de hasta 750 € y/o suspensión de la 

autorización hasta un mes.

b) Por faltas graves: Multa de hasta 1.500 € y/o suspensión de la autorización 

de hasta tres meses.

c) Por  faltas  muy  graves:  Multa  de  hasta  3.000  €  y/o  suspensión  de  la 

autorización de hasta seis meses.

2.  La  reincidencia  en  la  comisión  de  una  falta  muy  grave  podrá  suponer, 

adicionalmente a la multa, la revocación definitiva de la autorización.

3. Las sanciones se graduarán atendiendo a criterios tales como:

a. La perturbación u obstrucción causada al normal funcionamiento de un 

servicio público.

b. La premeditación en la comisión de la infracción.

c. La  intensidad  de  los  perjuicios,  incomodidad  y  daños  causados  a  la 

Administración o a los ciudadanos.

d. La continuidad en la comisión de la misma infracción.

e. La intensidad de la perturbación ocasionada en la convivencia, tranquilidad o 

ejercicio de derechos legítimos de otras personas, o a la salubridad u ornato 

público.

f. La existencia de intencionalidad o reiteración.

g. La  reincidencia,  por  comisión en  el  término de  un año de  más  de  una 
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infracción  de  la  misma  naturaleza  cuando  así  haya  sido  declarado  por 

resolución firme.

h. El impedimento del uso de un servicio publico por otra u otras personas con 

derecho a su utilización.

i. La gravedad y relevancia de los daños causados en espacios públicos, así 

como en equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un 

servicio público.

ARTÍCULO 17 Medidas cautelares.

Sin perjuicio de la sanción que corresponda, el Ayuntamiento podrá disponer 

el desmantelamiento o retirada de los elementos instalados ilegalmente, con reposición 

de las cosas al momento anterior a su instalación.

Las ordenes de desmontaje  o retirada de los  elementos en cuestión,  deberán 

cumplirse por los titulares en el plazo máximo fijado en la correspondiente resolución, 

transcurrido el cual, previo apercibimiento, los Servicios Municipales podrán proceder 

a retirar dichos elementos, que quedarán depositados en los almacenes municipales, 

siendo a cargo del titular todos los gastos que se originen.

No  obstante  podrán  ser  retirados  los  elementos  instalados,  de  forma 

inmediata, sin  necesidad de previo aviso, corriendo igualmente por cuenta del titular 

responsable, en su caso, los gastos de ejecución sustitutiva, transporte y almacenaje, 

sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponderle, cuando se de alguna 

de las circunstancias siguientes:

a) Cuando la instalación del elemento resulte anónima.

b) Cuando a juicio de los Servicios Técnicos Municipales o de los agentes de la 

Policía  Local, el elemento ofrezca peligro para los peatones o el tráfico rodado, 

bien  por  su  situación,  por  las  características  del  mismo  o  por  su  deficiente 

instalación.

c) Cuando se incumplan las prohibiciones contenidas en la presente Ordenanza.
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DISPOSICION ADICIONAL.

En  la  aplicación  de  la  tasa  a  imponer  se  observará  lo  señalado  en  la 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por  ocupación de terrenos de uso público 

para mesas y sillas con fines lucrativas.

DISPOSICIÓN FINAL.-

La  presente  Ordenanza  entrará  en  vigor  el  día  siguiente  al  de  su 

publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  quedando  derogadas  cuantas 

disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo dispuesto en la 

misma.”

SEGUNDO.- Hacer  público  este  acuerdo  mediante  exposición  pública  del 

anuncio de aprobación  inicial en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y Boletín 

Oficial de la Provincia por plazo de treinta días, transcurrido el cual sin que se hubieran 

presentado reclamaciones se considerará aprobada definitivamente.

TERCERO.- Una vez se considere aprobado definitivamente, publicar el texto 

íntegro de la Ordenanza en el B.O.P., no entrando en vigor en tanto no haya transcurrido 

el plazo de 15 días contados a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo por 

la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, de conformidad con los 

artículos 70.2 y 65.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-EV 
y   (PP),  de  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  del  Área  de  Servicios 
Generales en sesión celebrada el día 23.06.09.

El Sr. Cañadas  Gallardo (PP): nuestro grupo va a votar a favor. En comisión se 
debatió este asunto y teniendo en cuenta que se han atendido bastantes sugerencias y 
enmiendas  a  esta  ordenanza,  por  parte  de nuestro  grupo,  evidentemente estamos de 
acuerdo.

El Sr. Carillo Valero (EU-EV): no solamente fue el Grupo Popular quién aportó 
modificaciones  sino  que  se  abrió  un  debate  en  el  cual  todos  los  grupos  aportamos 
soluciones.
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5.5    Modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Tarjeta  Veí  de   
Mutxamel

Por acuerdo del  Pleno del  Ayuntamiento,  en sesión celebrada el  6 de junio de 
2004, se acordó aprobar inicialmente el texto de la Ordenanza Municipal Reguladora de 
la Tarjeta “Veí de Mutxamel”, siendo publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 
250 de 29 de octubre de 2004, y modificada por acuerdo plenario de fecha 1 de julio de 
2008.

La  experiencia  acumulada  durante  estos  años  en  el  uso  de  las  tarjetas  y  la 
comprobación de su escaso deterioro, así como determinadas prescripciones que se han 
visto  superadas  por  las  determinaciones  de  convenios  posteriores  en  la  materia, 
aconsejan en este momento la introducción de leves modificaciones en su articulado que 
permitan tener un texto actualizado.

En baso a lo expuesto y, considerando lo establecido en los artículos 22.2.d) y 49 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se eleva al 
Pleno Corporativo, para su aprobación, el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Municipal 
Reguladora  de  la  Tarjeta  “Veí  de  Mutxamel”,  cuyo  texto  se  recoge  íntegramente  a 
continuación, señalándose en negrita las modificaciones introducidas:

OBJETO

El  objeto  de  esta  Ordenanza  es  aprobar  la  tarjeta  del  veí  de  Mutxamel,  para 
facilitar a los vecinos el acceso a los servicios públicos gestionados por el Ayuntamiento 
en condiciones satisfactorias, y para permitir la concurrencia de aquellos colectivos, que 
por  su  situación  socio-económica,  puedan  presentar  dificultades  de  recibirlos  en 
igualdad de condiciones.

“  1. Requisitos para la obtención de la tarjeta veí de  Mutxamel   

1.- La «Tarjeta Veí de Mutxamel» (T.V.M.) tendrá cuatro modalidades, T.V.M., 
T.V.M.-ESCOLAR, T.V.M.-JOVE y T.V.M.-MAJOR, y para su obtención, el solicitante 
tendrá  que  estar  empadronado  en  el  municipio  de  Mutxamel.  Como  condiciones 
adicionales, se requieren para: 

- La T.V.M.-ESCOLAR: tener una edad inferior a 14 años. 
- La T.V.M.-JOVE: tener una edad superior a 14 años e inferior a  30 años. 
- La T.V.M.-MAJOR: tener una edad superior a 65 años, o ser menor de 65 años y 

tener la condición de pensionista en el momento de la solicitud o de la renovación.

2.- Podrá otorgarse, con carácter excepcional y previa valoración por los Servicios 
Sociales  del  Ayuntamiento,  la  T.V.M-MAJOR  a  aquellas  personas  que,  aún  no 
cumpliendo con los requisitos señalados en el párrafo anterior, perciban ingresos que no 
superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). A tal efecto, se 
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computarán anualmente y por su importe integro las rentas de todo tipo que perciban los 
solicitantes.”

2. Ventajas de la TMV.

Los poseedores de la TVM podrán recibir la programación de actividades 
culturales, deportivas y la oferta de tiempo libre de los servicios municipales, por 
correo, SMS o correo electrónico.

Igualmente  podrán  gozar  de  ventajas  en  las  inscripciones  en  actividades 
deportivas, culturales o de otra índole organizadas por el Ayuntamiento, de precios 
especiales para el acceso a determinados transportes públicos y a los espectáculos 
municipales que se determinen, y disfrutar de las demás ventajas previstas en las 
ordenanzas  fiscales  o  en  otras  normas  aprobadas  por  el  Ayuntamiento  de 
Mutxamel.

3. Determinación  de los puntos de obtención de la TVM. 

“3. Determinación de los puntos de obtención de la T.V.M.

La  T.V.M.,  se  obtendrá  en  la  Oficina  Municipal  de  Atención  al  Ciudadano 
(O.M.A.C.).”

4. Solicitud y documentos exigibles en cada modalidad. 

El  uso  de  la  T.V.M.  será  personal  e  intransferible,  pudiendo  exigir  para  la 
identificación del usuario, cualquier  documento identificativo de curso legal. 

Para  la  obtención  de  la  T.V.M.,  el  solicitante  deberá   rellenar  el  Impreso  de 
Solicitud, y aportar una fotocopia del Documento Nacional de  Identidad. 

Para la obtención de la T.V.M.-MAJOR, las personas menores de 65 años, deberán 
presentar el documento que acredite su condición de pensionista. 

 
Aquellas  personas  que  soliciten  la  T.V.M-MAJOR  acogiéndose  al  supuesto 

excepcional contemplado en el artículo 1.2 deberán aportar adicionalmente:

1. Certificado  de  la  última  declaración  de  la  renta  (o,  en  su  caso,  un 
certificado negativo de renta) expedido por Hacienda.

2. Certificado negativo de bienes.
3. Cualquier  otro  que  le  sea  requerido  por  los  Servicios  Sociales  del 

Ayuntamiento.

Una vez comprobada la documentación y verificado que  el solicitante reúne los 
requisitos para ser beneficiario de la T.V.M., podrá retirar la TVM del Ayuntamiento, o 
se le  hará llegar a su domicilio.
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En caso de existir algún error o carencia en la documentación  aportada por el 
solicitante, se le notificará, para que  proceda a su subsanación en el plazo de 15 días.” 

“  5. Validez y proceso de renovación   

La T.V.M.,  tendrá una validez  indefinida, por lo que no será necesaria su 
renovación. 

La T.V.M.-ESCOLAR, tendrá validez hasta que el titular cumpla los 14 años. 

La T.V.M.-JOVE, tendrá validez hasta que el titular cumpla los 30 años.

La T.V.M.-MAJOR, tendrá una validez de un año, hasta que el titular cumpla los 
64 años, que tendrá validez indefinida.

6. Pérdida de la condición de usuario de la TVM.

• El uso indebido de la TVM,  su manipulación o alteración.
• La pérdida de alguna de condiciones establecidas como condición para su 

obtención. Para lo cual, el Ayuntamiento podrá consultar, cuando lo considere oportuno, 
cualquiera de los ficheros o documentos que dieron origen a su expedición.

• La caducidad de la misma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El  Ayuntamiento  de  Mutxamel  queda  autorizado  a  incluir  los  datos 
personales  que  se  faciliten  a  través  de  la  solicitud  de  la  TVM,  en  un  fichero 
automatizado  de  su  propiedad,  con  el  objeto  de  enviar  a  los  particulares 
información municipal de su interés, así como a comprobar los datos del Padrón 
municipal, por ser éstos condición imprescindible para la obtención de la TVM y 
para el mantenimiento de la condición de usuario, respetando en todo momento los 
derechos de los particulares de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos,  previstos en la  normativa  reguladora de protección de datos de carácter 
personal.

SEGUNDO.- Salvar y tener por no producido el efecto de la caducidad de todas 
aquellas T.V.M. que, en el momento de aprobarse esta modificación, hubieran cumplido 
los cuatro años de vigencia.

TERCERO.-: Hacer público este acuerdo mediante exposición pública del anuncio 
de aprobación  inicial en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento y Boletín Oficial de 
la Provincia por plazo de treinta días, transcurrido el cual sin que se hubieran presentado 
reclamaciones se considerará aprobada definitivamente.
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CUARTO.-  Una  vez  se  considere  aprobado  definitivamente,  publicar  el  texto 
íntegro de la Ordenanza en el B.O.P., no entrando en vigor en tanto no haya transcurrido 
el plazo de 15 días contados a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo por 
la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma, de conformidad con los 
artículos 70.2 y 65.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE Y EU-EV) y 8 abstenciones 
(PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales 
en sesión celebrada el día 23.06.09.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:

El Sr. Cañadas Gallardo (PP): Nuestra postura cuando se aprobó la ordenanza de 
la Tarjeta del Veí, fue la de oponernos, por varios motivos en aquel entonces, uno de los 
cuales podría ser que la tuviesen todos los vecinos, es decir que fuese gratuita y  no 
hubiese que pagar tasas,  ahora no nos vamos a pronunciar porque se proponen una serie 
de  modificaciones,  pero  la  gratuidad  de  la  misma  no,  que  nosotros  consideramos 
fundamental,  por tanto nos vamos a abstener.

El Sr. Carrillo Valero (EU-EV): fue en el año 2004 cuando se aprobó la ordenanza 
y desde entonces poco a poco se va consiguiendo mejorar su uso y sus ventajas por 
tener la tarjeta. Evidentemente hacer la tarjeta tiene un gasto y este gasto recae sobre el 
vecino, creo que tampoco es excesivo para tenerla para toda la vida, lo importante es ir 
dándole  un mayor uso para que el vecino de Mutxamel se beneficie 

5.6    Convenio de Colaboración entre la Fundación de la Comunidad Valenciana   
para el desarrollo del diseño de las artes aplicadas y de los oficios artísticos (Fundación 
Creatia) y el Ayuntamiento de Mutxamel.

Resultando que el municipio de Mutxamel es poseedor de un patrimonio histórico, 
artístico,  cultural,  ecológico y científico de gran valor,  siendo del  interés  municipal 
proteger, desarrollar y dinamizar dicho patrimonio.

Resultando  que  la  Fundación  Creatia,  a  través  del  PHACEC  (Agencia  de  la 
Comunidad Valenciana para el  desarrollo del patrimonio histórico, artístico, cultural, 
ecológico  y  científico)  tiene  por  objeto  investigar,  catalogar,  recuperar,  potenciar  y 
divulgar  todas aquellas  actividades,  acciones,  objetos,  proyectos,  tradiciones y todos 
aquellos  elementos  que  formen  parte  del  patrimonio  histórico,  artístico,  cultural, 
ecológico y científico de un pueblo, de una comunidad o de una cultura.

Resultando de interés para ambas entidades el  establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en actividades relacionadas con el patrimonio histórico, 
artístico, cultural, ecológico y científico de Mutxamel.
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Considerando  que  la  competencia  para  la  adopción  del  presente  acuerdo 
corresponde al Pleno, de conformidad con la legislación vigente en materia de régimen 
local, y las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal prorrogado para 2009,  SE 
ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el convenio de colaboración entre la Fundación Creatia y el 
Ayuntamiento de Mutxamel para el establecimiento de un marco de actuación para la 
colaboración en actividades relacionadas con el patrimonio histórico, artístico, cultural, 
ecológico y científica de Mutxamel, que se transcribe a continuación:

CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL  AYUNTAMIENTO  DE 
MUTXAMEL Y LA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA EL 
DESARROLLO DEL DISEÑO DE LAS ARTES APLICADAS Y DE LOS OFICIOS 
ARTÍSTICOS. FUNDACIÓN CREATIA.

En Mutxamel  a ... de ...................... de 2009

                                                  REUNIDOS

De  una  parte,  Dña.  Asunción  Llorens  Ayela,  Alcaldesa-Presidenta  del 
Ayuntamiento de Mutxamel.

De otra parte, D. XXX, Presidente de la Fundación Creatia.

                                      ACTUANDO

El  primero  en  nombre  y  representación  del  Ayuntamiento  de  Mutxamel  (en 
adelante, EL AYUNTAMIENTO) en su calidad de Alcaldesa en virtud del artículo de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El  segundo  en  nombre  y  representación  de  la  Fundación  de  la  Comunidad 
Valenciana  para  el  Desarrollo  del  Diseño,  de  las  Artes  Aplicadas  y  de  los  Oficios 
Artísticos,  (en  adelante  FUNDACIÓN CREATIA)  en  su  calidad  de  Presidente,  con 
domicilio social en XXX, con CIF numero XXX, inscrita bajo el numero 116 (A) en el 
Registro de Fundaciones de la Generalitat Valenciana.

Ambas partes, se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente y necesaria 
para otorgar el presente documento, y libremente:

PRIMERO: Que la  FUNDACIÓN CREATIA es  una organización privada  sin 
ánimo de lucro, de carácter educativo, cultural y social, bajo la tutela del protectorado 
que ejerce la Generalitat Valenciana, cuyos objetivos y fines son de interés general y 
social, según se acredita en sus estatutos fundacionales.
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SEGUNDO: Que  la  FUNDACIÓN  CREATIA  actúa  principalmente  en  la 
Comunidad Valenciana, sin perjuicio de la extensión de sus actividades a cualquier otro 
ámbito territorial.

TERCERO: Que  por  resolución  de  fecha  30  de  marzo  de  2000  de  la  Ilma. 
Secretaría General de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, se acuerda 
inscribir  en  el  Registro  de  Fundaciones  de  la  Comunidad  Valenciana  a  la  citada 
fundación con número 116 (A).

CUARTO: Que según lo  establecido  en  sus estatutos  y  para  dar  el  adecuado 
cumplimiento  de  los  mismos,  la  Fundación  organiza  sus  actividades  en  diferentes 
departamentos y entidades dentro de la misma, y en función de estas necesidades se crea 
la AGENCIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA EL DESARROLLO DEL 
PATRIMONIO  HISTÓRICO,  ARTÍSTICO,  CULTURAL,  ECOLÓGICO  Y 
CIENTÍFICO (en adelante PHACEC).

QUINTO: Que  el  PHACEC  tiene  por  objeto  investigar,  catalogar,  recuperar, 
potenciar y divulgar todas aquellas actividades, acciones, objetos, proyectos, tradiciones 
y todos aquellos elementos que formen parte del patrimonio histórico, artístico, cultural, 
ecológico y científico de un pueblo, de una comunidad o de una cultura.

SEXTO: Que el municipio de Mutxamel es poseedor de un patrimonio histórico, 
artístico, cultural, ecológico y científico de gran valor y al que el Ayuntamiento y la 
Fundación, mediante el presente convenio, en el que ambas partes manifiestan estar de 
acuerdo en establecer una colaboración mutua en las acciones para proteger, desarrollar 
y  dinamizar  dicho  patrimonio  mediante  una  serie  de  acciones  detalladas  en  las 
siguientes

                                          CLAUSULAS

PRIMERA: FINALIDAD DEL ACUERDO.

El objeto de este acuerdo es el establecimiento de un marco de actuación para la 
colaboración  entre  ambas  entidades  en  actividades  relacionadas  con  el  patrimonio 
histórico, artístico, cultural, ecológico y científico de Mutxamel.

SEGUNDA :MODALIDADES DE COLABORACIÓN.

Ejecución de proyectos y programas relacionados con el patrimonio de Mutxamel.
Colaboración en programas externos cuyo fin sea desarrollar el patrimonio local.
Asesoramiento técnico.
Organización y ejecución de actividades comunes relacionadas con la promoción 

y divulgación social del patrimonio local.
Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades 

de las partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente acuerdo.
 
TERCERA: CONVENIOS  ESPECÍFICOS.
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Cada proyecto se desarrollará y se plasmará en un Convenio Específico que se 
adjuntará al presente convenio.

CUARTA: CONTENIDO DE LOS CONVENIOS  ESPECIFICOS.

Cada proyecto y/o programa de actuación en el marco de este acuerdo será  objeto 
de la incorporación de un Convenio Específico que deberá contener,  entre otros, los 
siguientes aspectos:

a- Denominación del proyecto
b- Definición del objetivo que se persigue
c- Descripción  del  plan  de  trabajo,  que  incluirá  distintas  fases  del  mismo y  la 
cronología de su desarrollo.
d- Presupuesto  total  y  medios  materiales  y  humanos  que  requiera  el  citado 
programa especificando la aportación de cada entidad.
e- Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto.
f- Designación de responsables del proyecto a realizar.

QUINTA: COMISIÓN MIXTA.

Ambas partes, de común acuerdo, constituirán una comisión mixta,  que tendrá 
como funciones la programación, seguimiento y valoración de las actividades derivadas 
del presente convenio de colaboración. Estará integrada por un miembro de cada una de 
las partes y se reunirán al menos dos veces al año.

Cada año se elaborará una memoria de las actividades realizadas al amparo del 
presente  convenio  de  colaboración,  así  como  una  propuesta  de  actuación  para  el 
siguiente ejercicio.

A la comisión mixta  le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

a- Proponer las posibilidades de colaboración en temas de patrimonio, que 
se elevarán a los órganos competentes de las dos partes.

b- Preparar los Convenios Específicos de ejecución del presente acuerdo.
c- Realizar el seguimiento de los Convenios  Específicos.

SEXTA: PERSONAL.

Tanto  el  Ayuntamiento  como  la  Fundación  tendrán  facultades  para  poner  a 
disposición de la otra Entidad sus técnicos. La remuneración y demás obligaciones se 
detallarán  en  cada  Convenio  Específico,  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  de  la 
colaboración y el centro donde se realice el trabajo.

SEPTIMA: FINANCIACIÓN.

Las dos entidades y en función de cada proyecto a realizar, que quedará reflejado 
en el  Convenio  Específico correspondiente,  acordarán la  forma de financiación y la 
posibilidad  de  recabar,  de  forma  individual  o  en  conjunto,  fondos  de  financiación 
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externos, como subvenciones, donaciones o gestión comercial, que serán utilizados para 
desarrollar las actividades que se realicen en el ámbito de cada Convenio Específico.

OCTAVA: VIGENCIA.

El presente convenio entrará en vigor en el momento de su firma y su vigencia 
será de cinco años, renovable por periodos iguales, salvo manifestación en contra de las 
partes.

NOVENA: MODIFICACIÓN, RECESIÓN.

Las  partes  podrán  modificar  el  presente  documento  por  mutuo  acuerdo  o 
resolverlo, comunicándolo, por escrito, con dos meses de antelación a la fecha en que 
vayan a darlo por terminado.

Y  para  que  conste  a  los  efectos  previstos  firman  el  presente  convenio  de 
colaboración por duplicado ejemplar, ante mí como secretario/a del Ayuntamiento de 
Mutxamel, en el lugar y fecha indicados al principio.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA           EL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
Fdo. Asunción Llorens Ayela                Fdo. José Ángel Gran Moreno 

SEGUNDO: Facultar a la Sra. Alcaldesa para la firma del mencionado convenio 
tan amplio como sea menester.

TERCERO: Autorizar a la Junta de Gobierno Local para que adopte los acuerdos 
pertinentes en ejecución del mismo.

CUARTO: Notificar el presente acuerdo a todas las Direcciones de Área y a la 
Intervención Municipal.

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-EV 
y   (PP),  de  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  del  Área  de  Servicios 
Generales en sesión celebrada el día 23.06.09.

5.7    Apertura  del  procedimiento  de  contratación  y  adjudicación,  para  concertar   
operación de crédito con destino a la obtención de los recursos económicos necesarios 
para financiar obligaciones vencidas y exigibles pendientes de aplicar al presupuesto de 
2008. 

Ante la urgente necesidad de obtención de los recursos económicos necesarios 
para financiar obligaciones vencidas y exigibles pendientes de aplicar al  presupuesto de 
2008,  y  precisando  concertar  operación  de  crédito  con  destino  a  financiar  dichas 
obligaciones, una vez redactado el Pliego de Prescripciones Técnicas por la Tesorería 
Municipal y emitido informe por la Intervención, SE ACUERDA:
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PRIMERO.- En armonía con el Título Cuarto (Base Trigésimo Segunda) de las 
Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto  prorrogado  del  2.008,  procédase  al  trámite 
abreviado que en las mismas se establece para concertar el prestamos de SEISCIENTOS 
SETENTA  Y  TRES  NOVECIENTOS  VEINTIDOS  EUROS  CON  DIECINUEVE 
CÉNTIMOS (673.922,19 €), con destino a financiar los recursos económicos necesarios 
para financiar obligaciones vencidas y exigibles pendientes a aplicar a presupuesto de 
2008, para lo cual se aprueba el Pliego de Condiciones Técnicas.

SEGUNDO.- Excepcionar el procedimiento de licitación señalado por las Bases 
de Ejecución del Presupuesto para las operaciones de Tesorería e Invitar a participar a 
las Entidades Bancarias de la plaza, concediéndoles un plazo de 10 días, a contar desde 
la fecha de registro de salida, para presentar proposiciones en sobre cerrado a través del 
Registro  General  Municipal,  con arreglo al  modelo de proposición que figura como 
anexo al Pliego de Condiciones Técnicas. 

TERCERA.- Una vez finalizado el plazo, pasen las proposiciones a la Tesorería 
Municipal,  quien  deberá  emitir  el  informe  pertinente  respecto  a  la  operación  más 
favorable,  elevándose  ante  el  Órgano  de  Contratación  competente  la  propuesta  de 
resolución.

Dar cuenta a la Intervención y Tesorería Municipal.

CUARTO: Se condiciona la concertación de esta operación extraordinaria de 
endeudamiento a la aprobación del Plan de Saneamiento al que se refiere el RD 
Ley 5/2009, de 24 de abril.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE Y EU-EV) y 8 votos en contra 
(PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área de Servicios Generales 
en sesión celebrada el día 23.06.09.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:

El Sr. Cañadas Gallardo (PP): Se trata de pedir un préstamo de 673.000 € para 
pagar, y esto es muy importante, obligaciones vencidas y exigibles pendientes de aplicar 
en el presupuesto de 2008, es decir que son obligaciones de 2008, vencidas y exigibles, 
y esto nos da la razón de que la situación económica y financiera del Ayuntamiento no 
debe ser muy boyante, nos referimos a la intervención de la Sra. Concejal de Hacienda 
en el periódico información de 12.06.09 y dice que “se cerró las cuentas el 2008 con un 
remanente positivo, aunque hemos cerrado dos años con un resultado presupuestario 
negativo, el resultado entre ingresos y gastos difiere de lo marcado, el remanente sigue 
siendo  positivo por lo que todavía hay ahorro, el endeudamiento ha crecido por un 
préstamo de  5.000.000 €  para  el  Centro  Polivalente”  evidentemente  ahorro  no  hay, 
nuestra postura va a ser en contra.

El Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Yo entiendo perfectamente que lo que estamos 
haciendo  es  pedir  un  préstamo,  las  cantidades   mas  grandes  son   consecuencia  de 
sentencias que se arrastraban  desde hace mucho tiempo y de repente dan la cara y no le 
podemos hacer frente, nuestros gastos se están financiando del remanente de Tesorería, 
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salvo esta cantidad, cantidad que además nos permite hacerlo porque nuestras cuentas 
están bastante saneadas, otros pueblos con mucho mas endeudamientos no se pueden 
acoger  a  este  tipo  de  ayudas  para  pagara  a  sus  acreedores,  porque  el  plan  de 
saneamiento les sería imposible de hacer, yo se que tenemos problemas económicos, 
que duda cabe, pero no son de tanta envergadura como  ustedes nos quieren hacer creer, 
en eso sí que le doy la razón a la Concejala de Hacienda en la respuesta que les dio. 
Últimamente  salió en el  periódico información   cual  era el  nivel  de endeudamiento 
medio de los pueblos de la provincia y nosotros estábamos muy por debajo de la media, 
en fin que dentro del conjunto de este  “Tsunami económico” no es precisamente el 
ayuntamiento de Mutxamel el que está en la ruina, tenemos un préstamo de 673.000 € 
que pedimos para pagar estas sentencias que queremos abonar, y esto no es una ruina.

La  Sra.  Poveda  Brotons(PSOE):  Las  declaraciones  que  hace  la  Concejala  de 
Hacienda son totalmente ciertas, tenemos un presupuesto,  un déficit, un remanente de 
tesorería positivo y un préstamo por el Centro Polivalente y además tenemos la opción 
que  nos  da  el  gobierno  a  pedir  otro   préstamo  extraordinario  por  la  circunstancia 
económica  que  se  está  produciendo  en  todo  el  estado,  como el  gobierno  nos  deja 
endeudarnos por esa situación económica extraordinaria, no solo a nosotros, sino a otros 
Ayuntamientos, nos plantemos tenemos tres pagos de sentencias judiciales, los sacamos 
de los recursos del Ayuntamiento y dejamos de hacer aquellos servicios o actividades 
que benefician al vecino o nos aprovechamos de la opción que nos da el gobierno de 
pagar  mediante  préstamo estas sentencias  judiciales;  pues  la  decisión del  equipo de 
gobierno ha sido beneficiarnos de la medida extraordinaria de pedir el préstamo, y ese 
dinero nos va a servir para hacer aquellas actividades y servicios, ya que evidentemente 
el presupuesto de este año es mas ajustado y no disponemos de dinero para hacerlas, y 
vuelvo a repetir que esta medida extraordinaria nos la permite hacer el gobierno.

El  Sr.  Cañadas  Gallardo (PP):  Hay algunas  cantidades que sí  son para pagar 
alguna  sentencias  judiciales,  pero  otras  son  por  pago  de  unas  farolas  que  puso  el 
adjudicatario del PRI de la Rambla que por sentencia judicial se ha  declarado nulo, se 
le  tiene que devolver  el  dinero,  es decir  es por la utilización de un dinero  cuando 
todavía no se sabía que el Plan Parcial estaba bien porque estaba recurrido, pero en fin a 
mi lo que me llama la atención son dos facturas que son cantidades pequeñas, que pasa 
que  no  tenemos dinero  ni  para  pagar  esas  facturas,  lógicamente   es  preocupante  la 
situación económica, pero nosotros aquí en Mutxamel en diciembre de 2004, teníamos 
un remanente de 8.500.000 € y ahora en 2009 tenemos que recurrir a préstamos, si la 
situación fuese boyante no tendríamos que recurrir a esto y no quiero hacer referencia a 
un informe de intervención de la Comisión de cuentas que adelantaba lo que ya venimos  
diciendo nosotros que se estaba utilizando ingresos ficticios para hacer frente a gastos 
corriente de este Ayuntamiento, al final cuando vino el batacazo de la construcción nos 
hemos visto como nos hemos visto, lo importante es reconocer y saber que en diciembre 
de 2004 había 8.500.000 €, donde se han gastado esos millones de euros.

El  Sr.  Carrillo  Valero  (EU-EV):  En  ningún  momento  he  dicho  que  sea  una 
situación boyante,  parece como que la  situación del Ayuntamiento de Mutxamel  sea 
anómala,   cuando basta  dar  una mirada  al  exterior  para  saber  que es  una situación 
incluso mucho mejor que muchos pueblos de alrededor, yo conozco Ayuntamientos que 
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tienen un endeudamiento de casi el 95%, y nosotros tenemos sobre el 4 %, hay muchas 
formas  de ver  las  cosas,  unos  las  pueden ver  vacías  y  otros  llenas,  salvo  esas  dos 
facturas, el pago de expropiación de la rotonda o el pago de las farolas, son formas de 
hacer las cosas, la política del equipo de gobierno es de hacer cosas, si se compara con 
cuando estaban ustedes gobernando que no había nada de nada, a lo mejor esa es su 
forma de gobernar, nosotros creemos que si hay dinero tiene que haber actividad para 
colegios, para mayores, para cultura, esa es nuestra concepción del municipio cuando 
ustedes gobiernen podrán en marcha la suya, pero vuelvo a decir que si es como la que 
tenían era terrible.

La Sra. Poveda Brotons (PP) para no desviarnos de lo que aquí estamos tratando 
que es la opción que nos da el gobierno que es para financiar obligaciones vencidas y 
exigibles, pendientes de aplicar en el presupuesto de 2008; si no viniesen recogidas las 
sentencias judiciales solamente sería 2 facturas de unos 2000 €, entonces lógicamente 
no pediríamos préstamo, pero el  equipo de gobierno se hace una reflexión y es que 
necesitamos unos 600.000 €  para pagar las sentencias judiciales y el Estado nos da la 
opción  por  la  situación  económica  existente  de  pedir  un  préstamo extraordinario,  y 
aunque no le guste al Partido Popular lo hacemos para poder seguir haciendo aquellas 
actividades y servicios que benefician al vecino,  también hay que aprobar un plan de 
saneamiento financiero que no tenemos ningún problema en aprobar; de todas maneras 
si no estoy mal informada la Casa de cultura se financió con préstamo y no se gastaron 
el remanente de Tesorería, pues nosotros tenemos un préstamo por el Centro Social y 
seguimos teniendo remanente positivo, no veo donde está la diferencia.

El Sr. Cañadas Gallardo (PP): La diferencia es abismal, el Partido Popular por 
desgracia para este pueblo sólo gobernó 4 años, y en esos 4 años proyectó, financió y 
dejó iniciados la Caja de Cultura, Casal de la Tercera Edad y Parque el Canyar de les 
Portelles  y  todas  las  gestiones  hechas  para  el  Primer  Instituto,  y  cuando  dejó  el 
Ayuntamiento  habían  500.000.000  ptas.  de  remanente,  cuando  lo  dejen  ustedes  lo 
dejaran como un erial, si lo dejan, remanente no hay, ya no queda posibilidad y ya está 
bien de equivocarse, los terrenos del Sr. XXX son terrenos del Peri I, son terrenos de 
equipamiento  comunitario,   y  no  del  PRI  Colada  Cantalar,  ya  lo  dijimos  en  una 
comisión pero el error sigue viniendo, la sentencia de Aulogelio también es reciente, son 
temas recientes, candentes.

El  Sr.  Carrillo  Valero (EU-EV): Aclarar  al  Sr.  Cañadas lo  de los terrenos de 
XXXX, le diría que el momento en el que se definió como equipamiento comunitario 
fue a través de las NNSS y creo que se aprobó en el año 98, si usted dice que viene de 
hace poco, puedo estar equivocado pero creo que viene del 98.

Cierra el turno de intervenciones la Sra. Alcaldesa para señalar al portavoz del 
Partido Popular que dice verdades a medias, dice que hay que pagar las farolas pero no 
dice que nos devuelven los terrenos, el propietario gana el juicio, nos devuelven los 
terrenos y hay que pagar las farolas. ¿Dónde está el dinero? esta acusación que hacen 
ustedes me ha dolido mucho y creo que cuando acabe esta legislatura nos vamos todos 
ligeritos de maletas,  está  todo muy bien explicado, yo creo que ustedes  han pedido 
facturas, como el partido Socialista los pide en otros Ayuntamientos en los que estamos 
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en la oposición, que por desgracia está en muchos, y no nos las facilitan. Aquí jamás 
ustedes han  pedido un documento y se les ha denegado,  porque es la orden que hay de 
Alcaldía. Referente a la Casa de Cultura el Partido Socialista compra los terrenos, el 
Partido Popular hace el proyecto y saca el préstamo y adjudica el Partido Socialista en 
el año 99, que quede claro porque todo ello está en el expediente, ahí ha intervenido 
todo el pueblo, parece que la Casa de Cultura sea del Partido Popular, nosotros tenemos 
que  endeudarnos  como  cualquier  familia  de  este  municipio  en  este  momento  está 
endeudada  y  si  hace  falta  sacar  más préstamos los  sacaremos,  porque  hasta  hoy la 
Consellería nos ha dado 0€ por ayudas para comer los ciudadanos de Mutxamel, nos 
tienen  que  dar  9.000  €,  todavía  no  ha  llegado  nada  desde  enero  aprobado,  el 
Ayuntamiento ha pagado de su presupuesto  75.000 €, cosas que son competencias de la 
Consellería, a mí no me pesa endeudarme, haremos todos los préstamos necesarios para 
eso, educación, cultura, sanidad, etc., todo lo que son competencias municipales, no les 
quepa la menor duda que los hará, lo que no me parece bien es que la consellería nos de 
9.000 € para comer los ciudadanos de Mutxamel que lo necesitan, son competencias 
100% de la Consellería y si hiciese igual que hace el Ayuntamiento de recortar a las 
Asociaciones para incrementar la partida de servicios sociales, la Consellería debería 
incrementar esta partida, posiblemente nosotros tendríamos 75.000 € destinados a otra 
partida.

 
6.   AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC)  
6.1    Adhesión  al  convenio  marco  firmado  entre  la  Generalitat  Valenciana  y  la   

entidad Ecoembalajes España S. A., para la recogida selectiva de envases ligeros.
Visto  el  Convenio  marco  suscrito  en  fecha  30-12-08  entre  la  Generalitat 

Valenciana, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
y la entidad Ecoembalajes España, S. A., para la recogida selectiva de envases ligeros.

Resultando que con fecha 1 de julio de 2004, se firmó el convenio marco entre la  
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Territorio y Vivienda, y la entidad 
Ecoembalajes España, S. A. (DOGV núm. 4.852 de 29-09-04), que dejaba sin efecto el 
sucrito en fecha 06-04-00, al cual sustituye el presente convenio.

Visto el informe de la Ingeniero Municipal de fecha 19-05-09, que se reproduce 
literalmente: 

“Antecedentes
1.-De  acuerdo  con  la  Ley  11/1.997,  de  Envases  y  Residuos  de   Envases,  los 

municipios deben recoger estos, de forma separada, en tres contenedores específicos 
que  en  la  práctica  se  diferencian  por  su  color:  verde  para  el  vidrio,  azul  para 
papel/cartón y amarillo para el resto de envases o “envases ligeros” (tetrabrick, envases 
de plástico, y latas).

2.-La  Ley también  establece  una  compensación  económica  para  las  Entidades 
Locales por el coste adicional ocasionado por la recogida separada y el transporte de 
este tipo de residuo, es decir por su participación en los llamados Sistemas Integrales de 
Gestión (SIG). 
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3.-El  sistema  se  establece  de  la  siguiente  manera:  todos  los  productores  y 
envasadores que participan en estos sistemas pagan un canon por envase, nutriendo así 
un fondo de compensación, de este fondo se compensa a los ayuntamientos.

4.-Tanto  la  cuantía  económica  compensatoria,  como  la  tramitación  y  la 
participación  de  los  municipios  en  este  sistema,  han  quedado  establecidos  en  los 
convenios firmados entre la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Medio 
Ambiente, y la entidad Ecoembalajes España, S.A. (SIG).

5. Mediante acuerdo del Pleno de fecha 19 de diciembre de 2000, el Ayuntamiento 
de Mutxamel se adhirió parcialmente al convenio general vigente en aquel momento, 
únicamente en la parte relativa a recogida de papel/cartón, dado que en la comarca de 
L’Alacantí no existía posibilidad de recoger los envases ligeros porque no se disponía de 
destino para ellos.

6.- Cuando entró en funcionamiento la   planta de Benidorm, se comenzaron a 
recoger envases ligeros en el  municipio, y el Ayuntamiento se adhirió totalmente al 
convenio, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de 17-12-2002.

7.  En  fecha  1  de  julio  de  2004  la  Generalitat  formalizó  nuevo  convenio  con 
Ecoembalajes España, S.A., que sustituía al anterior, y por acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno en sesión de fecha 30-11-2004 se aprobó renovar la adhesión al nuevo Convenio 
Marco.

8.  En  fecha  30-12-2008  la  Generalitat,  a  través  de  la  Consellería  de  Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, y la Entidad Ecoembalajes España S.A., han 
suscrito un nuevo Convenio Marco, que sustituye al anterior.

Contenido del Convenio Marco
1.  El  Convenio  Marco  suscrito  regula  los  compromisos  de  la  Conselleria,  la 

entidad Ecoembes, y las entidades locales que voluntariamente se adhieran al mismo, 
establece las condiciones generales a aplicar a todas las entidades locales que participan 
en la gestión, y regula las condiciones económicas que rigen las relaciones entre las 
partes.

2.- Existen dos modelos de adhesión al convenio:
2.1.- Recogida selectiva monomaterial de residuos de envases de papel-cartón

1. Que el Ayuntamiento designe al recuperador o reciclador al que entregará el 
material recogido.

2. Que Ecoembalajes España, S.A. designe, mediante procedimiento abierto de 
selección, al recuperador o reciclador al que se entregará el material recogido.

2.2.- Recogida selectiva multimaterial de envases ligeros
1. Que el Ayuntamiento realice, directamente o a través de sus operadores, 

la recogida selectiva de envases ligeros, y los entregue en la planta de selección 
o clasificación que se designe. 
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2. Delegar en una entidad gestora de ámbito supramunicipal, la realización 
de  la  recogida  selectiva  de  envases  ligeros,  y  entregarlos  en  la  planta  de 
selección o clasificación que se designe. 

3.- Dado que el sistema ya se encuentra implantado en el municipio, se considera 
que el  modelo más interesante  es en ambos casos el  1:  que el  Ayuntamiento recoja 
directamente el papel-cartón y los envases, a través del concesionario del servicio de 
recogida  de  basura  (que  lo  tiene  incluido  en  el  Pliego  de  Condiciones),  y  que  lo 
entregue al reciclador designado (en el caso del papel), y a la planta de clasificación de 
Benidorm (en el caso de los envases).

4.- En relación a la compensación económica, el Ayuntamiento se obliga a generar 
y confirmar las facturas correspondientes a través del Sistema Web de Gestión, y los 
importes previstos como compensación dependerán de los siguientes factores: tipología 
de municipios, población generadora, circunstancias urbanísticas, sistema de recogida, 
cumplimiento de la dotación de referencia….

5.-  Referente  a  las  circunstancias  urbanísticas,  está  previsto  un  coeficiente 
modificativo de los importes de compensación, en función de:

• Índice de dispersión poblacional:  cuando existan entidades de población de 
población inferior a 5000 habitantes que se trate de municipios autónomos.

• Factor  de  horizontalidad:  tiene  en  cuenta  la  estructura  urbanística  del 
municipio, y se basa en la distribución de las alturas según datos del INE. Se considera 
que  los  municipios  más  horizontales  tienen  una  menor  densidad  de  población  y 
necesitan más contenedores para conseguir una distancia promedio de los usuarios a los 
contenedores.

En  el  convenio  se  incorpora  una  lista  con  el  valor  del  indicador  en  los 
municipios de la Comunidad, y en esta lista no aparece Mutxamel, consultado el 
tema en Ecoembes nos informan de que habiendo realizado el cálculo, se considera 
que los valores de Mutxamel son similares a los porcentajes promedios en España, y 
que no procede corrección por este concepto.

Conclusiones
1.-A la vista de lo anterior, se informa favorablemente la adhesión del municipio 

de Mutxamel al Convenio Marco suscrito entre la Generalitat Valenciana, a través de la 
conselleria  de  Medio  Ambiente,  Agua,  Urbanismo  y  Vivienda,  y  la  entidad 
Ecoembalajes España S.A., y la aceptación de las condiciones reflejadas en el mismo.

2.  En  relación  con  el  Índice  de  Dispersión  poblacional,  y  el  Factor  de 
Horizontalidad, se debe hacer constar que no reflejan la realidad, dado que el municipio 
de  Mutxamel  es  altamente  disperso,  con  22  urbanizaciones  mayoritariamente  de 
vivienda unifamiliar, y el 40% de la población distribuida fuera del casco urbano, según 
datos  del  censo  municipal  de  fecha  mayo  de  2009,  debido  a  ello,  se  considera 
conveniente solicitar de la Comisión de Seguimiento del Convenio la revisión de estos 
factores para tener en cuenta la especial distribución de nuestro municipio.”
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Considerando que la competencia  para la adopción del  acuerdo de adhesión al 
convenio  marco  firmado  entre  la  Generalitat  Valenciana  y  la  entidad  Ecoembalajes 
España, S. A., corresponde al Pleno en base a lo señalado el art. 22.f) de la Ley 7/85.

Considerando  que  la  competencia  para  la  adopción  del  presente  acuerdo 
corresponde al Pleno, SE ACUERDA: 

PRIMERO:  Aceptar  formalmente  las condiciones  establecidas  en  el  convenio 
marco  y  aprobar  el  protocolo  de  adhesión  al  convenio  marco  firmado  entre  la 
Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y  Vivienda  y  la  entidad  Ecoembalajes  España,  S.  A.,  para  la  recogida  selectiva  de 
envases ligeros

SEGUNDO: Facultar a la Alcaldesa para la firma de cuantos documentos resulten 
necesarios en aras a la consecución de lo acordado y, en particular, para la formalización  
de documento de adhesión al convenio cuyo texto literal se transcribe:

PROTOCOLO DE ADHESIÓN PARA ENTIDADES LOCALES DE 
ÁMBITO MUNICIPAL

Por medio del presente protocolo, la entidad local, Ayuntamiento de Mutxamel, 
se adhiere al Convenio marco firmado, con fecha 30-12-08, entre la Generalitat, a través 
de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y Ecoembalajes 
España, S.A., conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, 
de Envases y Residuos de Envases, asumiendo todos los compromisos y condiciones 
que se definen en el mismo.

Previamente a la firma del presente Protocolo, el pleno de la corporación, en 
sesión celebrada en fecha ……. ha adoptado el presente acuerdo por el que se aceptan 
las condiciones del citado Convenio marco.

Dado que la autorización a Ecoembalajes España S.A., prevé que las entidades 
locales puedan participar voluntariamente en el sistema integrado de gestión autorizado, 
ésta  se  hace  efectiva  mediante  la  adhesión  al  Convenio  marco  suscrito  entre  la 
Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, urbanismo y Vivienda, 
y Ecoembalajes España, S.A.

1. SOBRE  LA  RECOGIDA  SELECTIVA  MONOMATERIAL  DE 
RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL-CARTON

Respecto a la recogida y transporte de los residuos de envases de papel-cartón 
procedentes de la recogida selectiva monomaterial, la entidad local opta por:

La  entidad  local  firmante  designa  el  recuperador  o  reciclador  al  que  entregará  el 
material recogido.

- Nombre de la empresa: Agricultores de la Vega Valenciana S.A.
- Domicilio Social: Plaza de Tetuán, nº 1 46003 Valencia
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- CIF: A46027660

2. RECOGIDA  SELECTIVA  MULTIMATERIAL  DE  ENVASES 
LIGEROS

Respecto  a  la  recogida  y  transporte  de  los  residuos  de  envases  ligeros 
procedentes de la recogida selectiva multimaterial, la entidad local firmante opta por:

2.1 Realizar, directamente o a través de sus operadores, la recogida selectiva de 
residuos de envases ligeros según el modelo definido en el Plan integral de Residuos de 
la Comunitat  Valenciana así  como en los planes zonales de residuos urbanos que lo 
desarrollan, y entregarlos en punto intermedio de entrega o en la planta de selección o 
clasificación que se designe. La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda de la Generalitat, por sí misma o a través de Ecoembalajes España, S.A., o de 
la entidad titular de la planta de clasificación, llevará a cabo un control periódico de la 
calidad del material recogido para determinar la cantidad de impropios, al objeto de 
aplicar las condiciones de pago previstas en el anexo II.

3. CONOCIMIENTO DEL CONVENIO MARCO

La  entidad  local  firmante  conoce  el  contenido  del  Convenio  marco  entre  la 
Generalitat, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
y la entidad Ecoembalajes España, S.A., incluidos todos sus anexos, quedando obligada 
por su contenido.

4. VIGENCIA DEL PROTOCOLO DE ADHESIÓN

Este protocolo de adhesión entrará en vigor a su firma y tendrán una duración 
inicial  hasta  el  fin  de  la  vigencia  del  presente  Convenio  marco,  quedando 
automáticamente renovado en todos sus términos en el caso de prórroga del mismo, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula sexta, salvo en el caso de que la entidad 
local firmante adherida adopte acuerdo expreso en sentido contrario a través del Pleno, 
en el plazo máximo de tres meses a partir del día siguiente al de la fecha de entrada en 
vigor del Convenio marco. En este caso, deberá ser remitido el certificado del acuerdo 
plenario adoptado a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en 
el  plazo  máximo  de  quince  días  naturales  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  su 
adopción.

5. RESOLUCIÓN DEL PROTOCOLO DE ADHESIÓN

 Serán causas de resolución del presente protocolo de adhesión aquellas que se 
detallan en la cláusula vigésimo segunda del Convenio marco.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, Dña. Asunción Llorens Ayela, 
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Mutxamel, facultada por acuerdo del Pleno 
de  la  corporación  de  fecha  …….,  suscribe  el  presente  protocolo  de  adhesión  por 
duplicado ejemplar.
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En Mutxamel el … de…… de 2009
Fdo.: La Alcaldesa Presidenta de Mutxamel

TERCERO:  Dar traslado de este acuerdo a la Conselleria de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda, para su conocimiento y efectos oportunos.

CUARTO: Solicitar de la Comisión de Seguimiento del Convenio, la revisión 
del  factor  de  horizontalidad  para  tener  en  cuenta  la  especial  distribución  de 
nuestro municipio.  

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-EV 
y  PP, de conformidad con el dictamen de la Comisión del Área Territorio, Ambiental y 
Ciudad en sesión celebrada el día 24.06.09.

6.2   "Resolución de las Alegaciones formuladas durante la fase de información al   
público  de  la  alternativa  presentada  por  el  aspirante  a  urbanizador  del  PRI-1c  El 
Convento".

Resultan de aplicación los siguientes ANTECEDENTES: 

1.- Con fecha de RGE 28/02/2007 y nº 2816, se presento por D. XXi, copia de la 
escritura  pública nº 100,  del  protocolo del  Notario D. XX, de fecha 18/01/2007, de 
constitución de la Agrupación de Interés Urbanístico  “Convent de Sant Francesc” de 
Mutxamel, (CIF: XXX, y número 609, Libro XIII, Folio 175 del Registro de Programas 
y  Agrupaciones  de  Interés  urbanístico  de  la  Consellería  de  Territorio  y  Vivienda), 
comunicando su iniciativa para el desarrollo del Sector de referencia, con solicitud de 
inicio  del  procedimiento  de  concurso  legalmente  establecido.  Acompaña  Plan  de 
Reforma de Interior de la unidad ajustada a la delimitación contenida en el expediente 
de modificación puntual nº 17 de las NN.SS del Planeamiento Municipal.

2.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada  el 03/04/2007, acordó iniciar el 
procedimiento para la programación por gestión indirecta de este PAI, encargando la 
confección  de  las  bases  particulares  a  los  técnicos  municipales  para  su  posterior 
aprobación,  siendo  definitivamente  aprobadas,  por  acuerdo  del  Pleno  adoptado  en 
sesión celebrada el día 31 de julio de 2007,  con publicación de edictos en el Tablón de 
anuncios,  DOUE  y  en  DOGV  nº  5.628  de  29/10/2007,  en  cumplimento  del 
procedimiento establecido en los arts. 132.2 y 133.3  de la LUV.

 
3.- El plazo de 4 meses señalado para la presentación de ofertas y solicitudes de 

participación,  contado desde la fecha de envió del anuncio al DOUE el 10/10/2007, 
venció el 11/02/2008, habiéndose presentado, con fecha de RGE 08.02.2008 y nº 1736, 
una única proposición por la AIU, integrada con  la siguiente documentación: A- Sobre 
Abierto  con    Alternativa  Técnica  y  PRI,  Proyecto  de  Urbanización,  Escritura  de 
constitución  de  la  AIU,  Proyecto  de  Centro  de  Transformación  sobre  el  suministro 
eléctrico,  plazos  para  el  desarrollo  y  soporte  informático;  B-  Sobre  cerrado  con 
Proposición Jurídico-Económica; C- Sobre cerrado, con documentación acreditativa de 
la personalidad jurídica, capacidad, y solvencia técnica y económica del aspirante.
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4.- Consta en el expediente Acta de Protocolización nº 295 del Notario D. XXX, 
de fecha 11/02/2008, de la Alternativa expuesta al público en su notaria, a los efectos 
del  art.  134  de  la  LUV,  acreditando  la  relación  de  burofaxes,   cartas  remitidas  y 
alegaciones presentadas por los propietarios de terrenos incluidos dentro del sector.

5.- Con fecha de RGE 07/03/2008 y nº 3095, se comunica la Resolución dictada 
por la Jefa del Servicio de Urbanismo y Ordenación Territorial, respecto de las nuevas 
adhesiones producidas y  renovación en los miembros del Órgano Rector de la AIU, 
designado como Presidente, a D. XXX, como Secretaria Dª XXX; y Tesorero D. XXX

6.- Con fecha 08/07/2008 se suscribe el informe relativo a la apertura del sobre C 
y calificación de la documentación administrativa presentada por  la AIU aspirante a 
urbanizador, suscrito por el Secretario General, el Interventor Accidental, la Directora 
del  ATAC,  el  Director  del  Gabinete  Jurídico,  y  el  Arquitecto  Jefe  de  los  Servicios 
Técnicos Municipales, prestando conformidad a la calificación relativa a la capacidad 
jurídica, solvencia económica, financiera, técnica y profesional del aspirante presentado. 

7.-  Dentro  del  plazo  de  exposición  pública  se  han  presentado   las  siguientes 
ALEGACIONES, que han sido objeto de  informe por el Arquitecto Municipal, D. 
XXX, en fecha 29/04/2009, con el sentido que se detalla a continuación:

7.1.- Con fecha de RGE 18/02/2008 y nº 2.077,  se presenta Alegación por Dña. 
XXX, actuando en representación de Dña. XXX, finca inicial número 9 (Ref. Catastral 
3054330YH2535S0001XE), a  través de la cual  solicita información de los metros 
afectados. 

El  informe  técnico  suscrito  por  el  Arquitecto  Municipal  D.  XXX  en  fecha 
29/04/2009, estima que no puede ser tenida en consideración en este momento, dado 
que los Planes de Reforma Interior establecen  la ordenación pormenorizada en aquellas 
zonas del suelo urbano en las que el Plan General no lo haya hecho (art. 69 de la LUV), 
siendo en el proyecto de reparcelación donde debe sustanciarse su petición. 

7.2.- Con fecha de RGE 08/05/2008 y nº 5.967, se presenta Alegación por Dña. 
XXX, finca inicial número 6 (Ref. Catastral 2954516YH2535S0001AE),   en la que 
manifiesta su conformidad con la Alternativa Técnica presentada,  siempre que en el 
momento de la reparcelación se le adjudique parcela resultante lo más próxima a su 
actual propiedad, con salida siempre y en todo caso a la nueva calle cuya apertura está 
prevista. 

El  informe  técnico,  estima  que  no  puede  ser  tenida  en  consideración  en  este 
momento,  dado  que  los  Planes  de  Reforma  Interior  establecen   la  ordenación 
pormenorizada en aquellas zonas del suelo urbano en las que el Plan General no lo haya 
hecho  (art.  69  de  la  LUV),  siendo  en  el  proyecto  de  reparcelación  donde  debe 
sustanciarse  su  petición,  al  concretarse   su  delimitación  y  asignación  de  fincas 
resultantes. 
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7.3.- Con fecha de RGE 08/05/2008, nº 5.994 y nº 5.996, se presentan 2 escritos 
de alegaciones  de idéntico contenido suscritas,  respectivamente por  D. XXX),  finca 
inicial número 12 (Ref. Catastral 2954535YH2535S0001DE), y  por D. XXX), finca 
inicial  número 10  (Ref.Catastral  2954533YH2535S0001KE),  invocando,  por  una 
parte,  defectos en cuanto a la ordenación pormenorizada, al estimar que el Programa 
expuesto no cumple con lo preceptuado por los artículos 37 y 60 de la  L.U.V., por 
cuanto la ordenación pormenorizada no establece las condiciones de parcela mínima, ni 
diferencia   el  tratamiento  de  zona  consolidada  o  zona  no  consolidada;  y  por  otra, 
respecto  al  valor  del  suelo,  manifiestan  su  preferencia  por  la  atribución  del 
aprovechamiento que pudiese corresponderles, así como su disconformidad con el valor 
asignado a la construcción.

El  informe  técnico,  estima  que,  de  conformidad  con el  artículo  60  de  la  Ley 
16/2005,  de  30  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  Urbanística  Valenciana,  el  Plan  de 
Reforma  Interior  deberá  ordenar  pormenorizadamente  la  asignación  de  usos y tipos 
edificatorios en forma detallada, por remisión al Reglamento de Zonas, por lo que se 
deberá completar éste, entre otros, con la definición del parámetro de la parcela mínima. 
Así mismo, de conformidad con el artículo 70 del mismo texto legal,  diferenciará los 
terrenos que han de quedar sujetos al régimen de las actuaciones aisladas de los que 
someta al régimen de las actuaciones integradas. Y, de conformidad con el artículo 67.3 
identificará las edificaciones existentes en su ámbito.

No obstante, de conformidad con el artículo 69 de la citada Ley, la delimitación de 
fincas, la asignación de titularidades o la valoración de bienes o derechos, no son objeto 
del documento de referencia.

7.4.- Con fecha de RGE 08/05/2008 y nº 6.026, se presenta Alegación por XXX, 
finca  inicial  número –  Ps.  Constitució  nº.  53  (Ref.Catastral 
2954537YH2535S0001IE), manifestando su condición de titular de un establecimiento 
de  venta  al  por  menor  de  calzado  ubicado  en  Ps.  XXX,  el  cual   no  figura  en  el 
inventario de edificios afectados por la actuación urbanística. Por esta razón solicita se 
le  facilite  la  información  prevista  en  el  artículo  6.4  de  la  L.U.V.,  a  fin  de  tomar 
conocimiento de los requisitos necesarios para la efectiva ejecución de obras.

El  informe  técnico,  estima  parcialmente  estas  alegaciones,  dado  que  según  el 
artículo  67.3 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre,  de la Generalitat,  Urbanística 
Valenciana, el Plan de Reforma Interior, debe identificar las edificaciones existentes en 
su ámbito,  no obstante,  no ser  este  documento el  instrumento  que  debe  valorar  los 
bienes y derechos afectados, tal y como se ha contestado en las alegaciones anteriores 
(art 69 LUV).

Por  otra  parte,  con  respecto  al  propósito  manifestado  de  iniciar  obras  en  el 
inmueble de referencia, se informa que de conformidad con el artículo 163 de la Ley 
16/2005, “no podrán otorgarse licencias de parcelación o edificación en las unidades de 
ejecución  o  para  terrenos  sometidos  a  actuaciones  integradas  hasta  que,  una  vez 
aprobado su correspondiente programa, se cumplan las condiciones legales previstas en 
él  para  hacerlo,  y  el  titular  de  la  parcela  tendrá  que  haber  contribuido 
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proporcionadamente  a  las  cargas  de  la  actuación  y  haber  quedado  garantizada  la 
urbanización de dicha parcela simultánea, al menos, a su edificación”.

7.5.- Con fecha de RGE 12/05/2008 y nº 6.135, se presenta Alegación por DÑA. 
XXX,  finca inicial  número 4,  C/.  XXX (Ref.Catastral 3054306YH2535S0001WE), 
solicitando la  exclusión  de  la  totalidad  de  su  parcela  del  ámbito  del  PAI-P.R.I.  1C 
CONVENT DE SAN FRANCESC, al considerar que el mismo tiene la clasificación de 
suelo urbano consolidado, estimando desproporcionado  el comparativo de la valoración 
de los elementos sujetos a indemnización a percibir por esta parte y la realizada sobre 
los  bienes  del  promotor  de  la  Agrupación  de  Interés  Urbanístico  que  pretende  la 
adjudicación de la condición de urbanizador, también propietario del Sector.

El informe técnico, estima que no puede ser tenida en consideración dado que la 
escritura presentada en el cuerpo de la alegación describe: “…ocupa la superficie de  
solar incluido el corral de sesenta y cinco metros cuadrados, y tiene además un terreno  
a su espalda de una superficie de trescientos metros cuadrados…”

Según  la  descripción  de  dicha  edificación  obrante  en  el  expediente,  la  planta 
constaría de un cuerpo principal que ocupa más de ciento once metros cuadrados y 
varios cuerpos secundarios adicionales.  

La  aplicación  del  régimen  invocado  para  las  Áreas  Semiconsolidadas,  está 
supeditada, a que la edificación compatible con la ordenación propuesta cumpla cono 
todos los requisitos señalados  en  el artículo 235 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, 
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 
Urbanística, en su apartado 2:

“Se entiende por edificaciones compatibles con la ordenación propuesta  
aquellas que cumplan todos los siguientes requisitos:

…/…b) Que cuenten con todas las licencias urbanísticas y autorizaciones  
sectoriales  exigibles  o,  en  su  defecto,  que  haya  prescrito  la  acción  para  la 
restauración de la legalidad urbanística o para imponer sanciones. 

Cuestión que se deberá dilucidar con carácter previo.

En todo caso,  de conformidad con el  artículo 29 de la Ley 16/2005, de 30 de 
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, la remisión de las edificaciones 
consolidadas al régimen de Actuaciones Aisladas, en su apartado 1 procede:

“Cuando en un sector existan edificaciones previamente consolidadas que por su 
tipo, ubicación y uso sean compatibles con la ejecución de la urbanización, los planes  
que los desarrollen  podrán prever,  para las parcelas vinculadas  urbanísticamente a  
cada una de ellas, el régimen de actuaciones aisladas y su clasificación como suelo 
urbano. 

Por  consiguiente,  el  límite  del  la  actuación  integrada  considerará  la  parcela 
vinculada a la edificación consolidada que cumpla todos los requisitos legales, y no a la 
totalidad de la parcela como pretende el alegante.

Al  igual  que  se  ha  informado  en  las  anteriores  alegaciones,  la  valoración  de 
bienes o derechos afectados no son objeto de los Planes de Reforma Interior.
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7.6.- Con fecha de RGE 12/05/2008 y nº 6.139, se presenta Alegación por D. X, 
actuando en representación de  D. X,  finca inicial número 2, C/. X - (Ref.Catastral 
2953801YH2525S0001WX),  en  la  que  considera  justificada  la  exclusión  de  la 
totalidad  de  su   parcela  al  tratarse  de  un  suelo  urbano  consolidado,  así  como 
desproporcionada la valoración de los elementos sujetos a indemnización a percibir por 
esta  parte  y  la  realizada  sobre los bienes  del  promotor  de la  Agrupación de Interés 
Urbanístico  que  pretende  la  adjudicación  de  la  condición  de  urbanizador,  también 
propietario del Sector.

El  informe  técnico,  estima  que  de  conformidad  con  el  artículo  29  de  la  Ley 
16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, Remisión de las 
edificaciones  consolidadas  al  régimen  de  Actuaciones  Aisladas,  en  su  apartado  1: 
“Cuando en un sector existan edificaciones previamente consolidadas que por su tipo,  
ubicación y uso sean compatibles con la ejecución de la urbanización, los planes que  
los desarrollen podrán prever, para las parcelas vinculadas urbanísticamente a cada  
una de ellas, el régimen de actuaciones aisladas y su clasificación como suelo urbano. 

Será  obligatorio  este  tratamiento  cuando  se  trate  de  viviendas  unifamiliares 
aisladas en uso o en condiciones de ser habitadas”.

Por consiguiente, previa comprobación del efectivo cumplimiento de los artículos 
235 y 236 del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística la actuación considerará 
sujeta  al  régimen  de  actuaciones  aisladas  la  edificación  y  su  parcela  vinculada 
urbanísticamente. Esto no implica la obligatoriedad de remitir al régimen de actuaciones 
aisladas la totalidad de la parcela,  como pretende el alegante. Por otra parte, conforme 
al art. 69 de la LUV, la valoración de bienes o derechos afectados no son objeto del PRI.

7.7.- Con fecha de RGE 12/05/2008 y nº 6.137, se presenta Alegación por DÑA. 
XXX, finca inicial número 3, C/. XXX(Ref.Catastral 2953806YH2525S0001QX),   en 
la  que considera, en el mismo sentido que las anteriores, que debe excluirse la totalidad 
de  la  parcela  afectada  de  este  Sector  dada  su  clasificación  como  suelo  urbano 
consolidado,   siendo  desproporcionada  la  valoración  de  los  elementos  sujetos  a 
indemnización a percibir por esta parte y la realizada sobre los bienes del promotor de la  
Agrupación  de  Interés  Urbanístico  que  pretende  la  adjudicación  de  la  condición  de 
urbanizador, también propietario del Sector.

El  informe  técnico,  estima  que  no  puede  ser  tenida  con  carácter  previo  en 
consideración (y sin perjuicio de su mejor acreditación), dado la falta de coincidencia 
que se desprende de la documentación presentada entre la descripción de su edificación 
y la obrante en el expediente, al reflejar la planta un cuerpo secundario adicional no 
contemplado, siendo por ello improcedente la aplicación del régimen invocado para las 
Áreas Semiconsolidadas, el cual está supeditado, de conformidad con el Artículo 235 
del Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, en su apartado 2:

“Se entiende por edificaciones compatibles con la ordenación propuesta  
aquellas que cumplan todos los siguientes requisitos:
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…/…b) Que cuenten con todas las licencias urbanísticas y autorizaciones  
sectoriales  exigibles  o,  en  su  defecto,  que  haya  prescrito  la  acción  para  la 
restauración de la legalidad urbanística o para imponer sanciones. 

En todo caso,  de conformidad con el  artículo 29 de la Ley 16/2005, de 30 de 
diciembre,  de  la  Generalitat,  Urbanística  Valenciana,  Remisión  de  las  edificaciones 
consolidadas al régimen de Actuaciones Aisladas, en su apartado 1:  “Cuando en un 
sector existan edificaciones previamente consolidadas que por su tipo, ubicación y uso  
sean compatibles con la ejecución de la urbanización, los planes que los desarrollen 
podrán prever,  para las parcelas vinculadas urbanísticamente a cada una de ellas, el  
régimen de actuaciones aisladas y su clasificación como suelo urbano. 

Por  consiguiente,  el  límite  del  la  actuación  integrada  considerará  la  parcela 
vinculada a la edificación consolidada que cumpla todos los requisitos legales, y no a la 
totalidad de la parcela como pretende el alegante.

Y respecto de su disconformidad con la valoración de bienes o derechos afectados, 
se reitera no ser objeto del  PRI, debiendo analizarse en la reparcelación.

7.8.- Con fecha de RGE 12/05/2008 y nº 6.142, se presenta Alegación por DÑA. 
XXX, finca inicial número Catastral 2954540YH2535SS0001IE,  reiterada   por RGE 
23 de mayo de 2008 y nº 6864,  con aportación de plano topográfico, manifestando su 
oposición a la inclusión de su vivienda sita en XXX, en el ámbito del PRI, al  disponer 
de todos los permisos municipales, entendiendo  desleal y contraria a la buena fe la 
actuación pretendida por la administración  

El  informe  técnico  del  Arquitecto  Municipal,  dejando  constancia  de  que  el 
denominado “Trabajo Topográfico” adjunto a la alegación carece de firma y visado, 
advierte  su carácter   provisional,  que deberá  ser confirmado por el  levantamiento a 
escala adecuada que se elabore dentro del desarrollo del Programa, pero  a la vista de la 
cartografía disponible, (catastro y cartografía municipal), parece que el cuerpo principal 
de  la  construcción  propiamente  dicha,  recayente  al  XXX no resultaría  directamente 
afectada por la apertura de la Avenida Enric Valor. No obstante, el resto de la parcela 
que nos ocupa si estaría afectada por la apertura de la avenida en su límite noroeste.

6.- Tras la contestación  de estas alegaciones, el informe del Arquitecto Municipal, 
analiza las obligaciones fijadas a los distintos sectores y unidades de ejecución para la 
apertura de la Avda. Enric valor y distingue: 

Por una parte,  según consta  en el  acuerdo de aprobación  definitiva  del  Plan 
Parcial  Sectores  6-1;  6-2 y  7-F,   adoptado en sesión celebrada  el  24/07/2000 (BOP 
23.07.2001), y en el Convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Mutxamel 
y el representante de la mercantil Consultores Urbanos del Mediterráneo, - D. XXX en 
su calidad de adjudicatario del programa de actuación integrada para la urbanización de 
la unidad de ejecución 3- sector 6-1 del plan parcial 6-1; 6-2; Y 7-F :

“8.- La mejora en ejecución de obra pública aceptada por el Urbanizador, queda 
fijada en las siguientes cantidades. U. Ejecución 1/ 6-1 la cantidad de 17.000.000 pts.,  
U. Ejecución 2/ 6-2 la cantidad de 6.000.000 pts y la U. Ejecución 3/ 7-F la cantidad  
de  17.000.000  ptas.,  que  se  materializará  a  requerimiento  de  la  Concejalía  de  
Urbanismo de este Ayuntamiento, al ritmo de la ejecución de las obras y cobro de las  
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cuotas, para hacer efectivo el porcentaje de participación municipal en las obras de  
apertura y urbanización de la Avenida de Valencia, tramo comprendido entre el Paseo  
de la Constitución y el Camino de la Rula, sin perjuicio de la actualización anual de  
esta cantidad según el IPC, respecto al presupuesto final de ejecución.

De  conformidad  con  el  acuerdo  plenario  adoptado  en  fecha  25.07.2000,  el  
urbanizador se compromete a presentar en el plazo máximo de 4 meses contados desde 
la firma del presente Convenio, el Proyecto de Apertura y Urbanización de la Avenida  
de Valencia en el tramo identificado que contendrá los documentos señalados en el art.  
124 del RDL 2/2000 de 16 de junio, y la relación de bienes y derechos afectados por las  
obras con la valoración de los mismos, siendo a su cargo los costes de redacción.

La  ejecución  material  de  esta  obra-  apertura  y  urbanización  de  la  Avda.  de 
Valencia-  será  de  cuenta  de  la  mercantil  «XXX  S.L»,  sin  perjuicio  de  determinar 
previamente su financiación en el acuerdo de aprobación del Proyecto técnico con la  
participación económica de los distintos sujetos (Ayuntamiento, propietarios fuera del  
sector, otros beneficiarios..) entendiendo que la obligación del urbanizador se limita a  
la confección del proyecto y participación señalada de 17.000.000 pts., 6.000.000 pts y  
17.000.000 pts, respectivamente.

La ejecución de las obras de urbanización y apertura de este tramo deberán  
simultanearse con las propias del Sector programado.

Estas obras de mejora tienen carácter independiente al porcentaje del 10% de 
aprovechamiento urbanístico lucrativo atribuible al Ayuntamiento que a continuación 
se detalla”.

Por   otra   parte,  según  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  del  «Expediente 
110/06. Mutxamel.- Modificación Puntual número 17 de Normas Subsidiarias. Núcleo 
Histórico  Tradicional  (BOP  27/12/2006), adoptado  en  fecha  03/05/2006,  por   la 
Comisión Territorial de Urbanismo: 
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8.-  Del   informe  técnico,  suscrito  en  fecha  29/04/2009,  por  el  arquitecto 
municipal,  D.  XXX,   se  desprende  que  la  Alternativa  Técnica  presentada  por  la 
Agrupación  de  interés  urbanísticos  (126  LUV),  incluye  “Plan  de  Reforma  Interior, 
Justificación  del  cumplimiento  de  las  condiciones  de  integración,  escrituras  de 
constitución de la agrupación de interés urbanístico,  plazos que se proponen para el 
desarrollo  de la  Actuación,   Inventario  preliminar  de  construcciones,  plantaciones  e 
instalaciones y Proyecto de urbanización. No obstante:

8.1.- No se encuentran las Medidas de control de calidad.

8.2.- Con respecto a las normas de calidad ambiental,  deberá ajustarse a lo 
dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, incorporando al 
proyecto  la  documentación  exigida  por  el  artículo  4.  Así  mismo,  efectuará  las 
adaptaciones precisas en las mediciones, incluidas las descripciones de las unidades 
correspondientes que pudiesen afectarle así como las referencias a distancias reales 
a vertedero autorizado, canon de vertido etc.

8.3.-De conformidad con el Decreto 120/2006 de 11 de agosto, Reglamento de 
Paisaje de la Comunidad Valenciana, en su artículo 48 apartado 4:

“Consecuentemente  deberán  ir  acompañado  de  Estudio  de 
Integración Paisajística …/… el planeamiento urbanístico de desarrollo  
contemplado  en  los  apartados  b,  c,  d  y  f  del  artículo  38  de  la  Ley 
16/2005,  de  30  de  diciembre,  de  la  Generalitat,  Urbanística  
Valenciana”.

Por  lo  que  deberá  completarse  la  documentación  aportada  con  el 
preceptivo Estudio.

8.4.- Con respecto al Programa de Restauración Paisajística, su presentación 
deberá  enmarcarse  en  el  enunciado  de  los  objetivos  complementarios  que  se 
proponen conforme a lo  dispuesto en la  Ley Urbanística  Valenciana,  ya que no 
puede ser considerada una carga de urbanización según el artículo 168 de  la L.U.V.

8.5.- Con respecto a la estimación preliminar los gastos de urbanización, la 
memoria de la Alternativa Técnica contiene una asignación de cargas con respecto a 
la  participación de este ámbito en las obras de Apertura de la Avenida Enric Valor, 
no ajustada a la establecida en la Modificación Puntual número 17 de las Normas 
Subsidiarias,   pero  si  conforme  a  la  reflejada   en  las  bases  particulares  de  la 
programación. 

9.-  En  relación  con  las  determinaciones  del  Plan  de  Reforma  Interior,  deberá 
justificarse por el promotor de la actuación:

9.1.- El cumplimiento de los estándares exigibles para el planeamiento parcial, y, 
en  su  caso,  la  imposibilidad  de  cumplimiento  de  aquellas  determinaciones 
incompatibles con la consolidación (art. 63 L.U.V).
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9.2.- Deberá diferenciar los terrenos que han de quedar sujetos al régimen de las 
actuaciones aisladas de los que someta al régimen de las actuaciones integradas.

9.3.- Deberá ajustar  el ámbito del sector ordenado a las traseras de la C/. Sant 
Josep 37, manteniendo su unidad constructiva.

9.4.-  La unidad de ejecución,  excluirá la rotonda de conexión de la Av. Enric 
Valor, con la Av. Alcalde Fernando Ripoll Aracil, por estar ya incluida en Programa de 
Actuación Integrada del PP. Sectores 6-I, 6-II y 7-F, pero deberá   incluir, sin detrimento 
de las obligaciones imputables a los Sectores 6-I, 6-II y 7-F, y P.R.I. 1-D, la totalidad de 
la Avenida Enric Valor, con la definición del “Proyecto de Urbanización de Apertura de 
la Avenida Enric Valor” de tramitación simultanea en éste Ayuntamiento.

9.5.- Las alineaciones de la manzana “MD-2” deberán ajustarse a la definición 
dada  en  la  Modificación  Puntual  número  17  de  las  vigentes  Normas  Subsidiarias 
(chaflán cóncavo según el radio de la rotonda).

9.6.-  La  definición  de  la  red  viaria  se  ajustará  al  Proyecto  aprobado  por  éste 
Ayuntamiento en lo referente a la Av. Enric Valor y a la justificación que resultase del 
artículo 63 de la L.U.V. debiendo en todo caso urbanizarse con tratamiento y calidades 
similares a las de la zona (C/. Sant Josep), (cumpliendo las condiciones  funcionales de 
la red viaria señaladas por el artículo 130 de la L.U.V).

9.7.- Deberá determinar “la parcela mínima”, de conformidad con el artículo 60 de 
la L.U.V. 

10.-  Con respecto a  la  documentación  del  Proyecto  de Urbanización  (art.  350 
ROGTU),  el  informe  del  arquitecto  municipal  advierte  no  ser  objeto  de  informe 
pormenorizado  en  este  momento,  dado  la  necesidad  de  suprimir  las  partidas 
correspondientes  a  la  urbanización  de  la  Av.  Enric  Valor,  por  ser  éstas  objeto  de 
Proyecto  independiente,  debiendo  tener  su  reflejo  en  la  estructura  de  cargas  de 
urbanización del Programa. Señalando que de conformidad con la  el artículo 350 del 
R.O.G.T.U. y en relación con la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector  
Público, el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que 
ésta se va a ejecutar.

11.-  En  relación  con la  exigencia  de  cesión  al  PMS,  el  Arquitecto  Municipal 
considera de aplicación para este Programa de Actuación Integrada la Ley 8/2007, de 28 
de  mayo,  y  sus  mandatos  de  cesión  por  los  propietarios,  libres  de  cargas  de 
urbanización, a la administración actuante de las parcelas edificables correspondientes 
al 5 por 100 del aprovechamiento tipo y de incremento al 30% del porcentaje exigible 
de  reserva de suelo para vivienda protegida, con prevalencia de lo establecido en las 
“Bases  Particulares  para  la  Selección  y  Adjudicación  del  Programa  de  Actuación  
Integrada denominado Plan de Reforma Interior 1c-Convent de Sant Francesc.”

El informe jurídico considera aplicables a la presente  actuación urbanística, las 
determinaciones contenidas en la siguiente legislación:

1.- Artículos 28.3, 69. 70, 71, 91, y 137 de la LUV  de la Ley 16/2005, de 30 de 
diciembre, Urbanística Valenciana, arts.  163 a 167, 312, 313 y 321  de su Reglamento 
de  Ordenación  y  Gestión  Territorial  y  Urbanística  valenciana,   en  relación  con  la 
función, ámbito, determinaciones y documentación del  Plan de Reforma Interior; arts. 
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240 a  242, respecto de la implantación de servicios  en edificios preexistentes,  con 
asignación de cuotas, aprobación del canon para la imputación de la obligación al pago 
de las obras  de  urbanización,  y  desarrollo  de la  programación con su aprobación y 
adjudicación al urbanizador seleccionado.

2.- Decreto-Ley 1/2008, de 27 de junio, del Consell, de medidas urgentes para el 
fomento de la vivienda y el suelo, en lo relativo al Aprovechamiento subjetivo de los 
propietarios en suelo urbano, cuando establece en su art.  1.2 “En las actuaciones de 
transformación urbanística en suelo urbano, los propietarios deberán ceder, libres de  
cargas  de  urbanización,  a  la  administración  actuante  las  parcelas  edificables  
correspondientes al 5 por 100 del aprovechamiento tipo. Quedan comprendidas en este  
supuesto:

a) Las que se desarrollen  en régimen de actuación integrada,  salvo el  
supuesto previsto en el apartado 4.c) del presente artículo.

Cuando se trate de áreas de reforma interior …/… la cesión se aplicará al  
incremento de aprovechamiento que se produzca, en los términos siguientes:

…/… En caso de actuación de desarrollo sin innovación de planeamiento, 
el incremento se calculará respecto al preexistente, lícitamente realizado, y caso 
de no existir respecto a la media de las edificabilidades existentes en el sector o 
en la manzana o unidad urbana equivalente en que se desarrolle la actuación”.

3.-  La Ley  8/2007, de 28 de mayo, de suelo, en su Artículo 10. Criterios básicos 
de utilización del suelo. [Vigente en el momento a que se remite su aplicación]

b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para 

uso residencial,  con reserva en todo caso de una parte proporcionada a  

vivienda sujeta a un régimen de protección pública que …/… como mínimo, 

comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la  

edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo 

que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización. 

Disposición transitoria primera. Aplicación de la reserva de suelo para 

vivienda protegida “ La reserva para vivienda protegida exigida en la letra b) 

del artículo 10 de esta Ley se aplicará a todos los cambios de ordenación 

cuyo procedimiento de aprobación se inicie con posterioridad a la entrada en  

vigor de esta Ley, en la forma dispuesta por la legislación sobre ordenación  

territorial y urbanística”.

4.- La Orden  de 28 de julio 2008, de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo y Vivienda, por la que se implanta el sistema de indicadores territoriales de 
demanda de vivienda con protección pública, en  su artículo 4. Aplicación del Indicador 
de  Demanda  de  Vivienda  “  …  Cuando  se  trate  de  planeamiento  de  desarrollo,  
modificaciones  del  planeamiento  vigente  o  actuaciones  reclasificatorias  de  suelo,  
procederá  la  adecuación  del  planeamiento  general  mediante  la  aplicación  de  los  
criterios que se establecen para la adaptación o la revisión para ajustar la reserva  
destinada a vivienda de protección pública, o bien establecer una reserva no inferior al  
30% de la edificabilidad residencial prevista por dicho planeamiento de desarrollo o  
reclasificatorio,  o incremento de edificabilidad residencial,  en su caso,  todo ello de  
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acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto Ley 1/2008, de 27 de junio, del  
Consell, de medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo.

El órgano competente para interpretar y resolver la falta de coincidencia apreciada 
entre  las Bases Particulares  de la  Programación del  P.R.I.  1C CONVENT DE SAN 
FRANCESC,  y las determinaciones contenidas en la ficha de planeamiento y gestión 
de  este  ámbito  de  la  Modificación  Puntual  nº  17  de  las  NN.SS  del  Planeamiento 
Municipal,  es  el  mismo  órgano  que  acordó  su  aprobación,  es  decir,  el  Pleno  del 
Ayuntamiento,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 22. 2  de la Ley 7/1985,  de 
2 de Abril, se procede a elevar a este órgano, los informes técnico y jurídico,  para su 
ratificación con carácter previo a la prosecución del procedimiento de adjudicación y 
aprobación del PAI presentado, se acuerda:

PRIMERO.- Ratificar el contenido de los informes suscritos por el Arquitecto 
Municipal  D.  XXX  y  por  la  TAG-  Jefe  de  Servicio  Jco-Admón  de  Urbanismo, 
entendiendo  aplicable  para  la  apertura  de  la  Avda.  Enric  Valor,  el  régimen  de 
obligaciones contenido en la ficha de planeamiento y  gestión del  expediente 110/06. 
Mutxamel - Modificación Puntual número 17 de Normas Subsidiarias. Núcleo Histórico 
Tradicional  (BOP  27/12/2006), aprobado  en  fecha  03/05/2006,  por   la  Comisión 
Territorial de Urbanismo:     

- este sector participará de las cargas de urbanización de la totalidad de esta vía 
(Avda. Enric Valor) conjuntamente con el Sector 1d, en función del aprovechamiento de  
cada uno de ellos, una vez deducida la participación del  Plan Parcial de los Sectores  
6.1, 6.2 y 7.F.- 

SEGUNDO.-  Notificar la presente resolución al Presidente de la Agrupación de 
Interés  Urbanístico,  al  objeto  de  que  pueda  manifestar  expresamente  ante  este 
Ayuntamiento,   su   capacidad  para  asumir  las  subsanaciones  de  las  deficiencias 
señaladas  y   obligaciones  económicas  fijadas,  dentro  del  plazo  de  20  días  hábiles 
señalado en el art. 314 ROGTU,  manteniendo, en consecuencia la proposición jurídica 
presentada en sobre cerrado y pendiente de abrir al día de la fecha, en cuyo caso se 
procederá  a la continuación del expediente de programación con apertura  del sobre 
cerrado, y  después de la emisión de los informes técnicos, jurídicos y económicos 
municipales,  por  el  órgano competente  del  ayuntamiento  se  procederá a  redactar  la 
propuesta  de  adjudicación  del  Programa  de  actuación  integrada,  incluyendo  la 
ponderación  de  los  criterios  de  adjudicación,  siendo   elevada  al  pleno  para  su 
aprobación.

Para el supuesto de no manifestar su opción expresa, dentro del plazo máximo 
anteriormente señalado, computado desde el siguiente a la recepción de la notificación 
del presente acuerdo, se entenderá que desiste de su proposición,  procediendo a dictar 
resolución de archivo y devolución de la documentación aportada.

A estos efectos, se advierte, que en el caso de no  acordarse la adjudicación por el 
Ayuntamiento  dentro  del  plazo  establecido  de  2  meses,  los  concursantes  tendrán 
derecho a retirar sus proposiciones y a la devolución de la garantía provisional.
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Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE Y EU-EV) y 8 abstenciones 
(PP), de conformidad con el dictamen de la Comisión del  Área de Comisión del Área 
Territorio, Ambiental y Ciudad en sesión celebrada el día 24.06.09.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
El  Sr.  Cañadas  Gallardo (PP):  habría  que  recordar  que  este  PRI se  inicia  el 

03.04.07 y las bases particulares se aprueban en Pleno de 31.07.07 y se aprobaron con la 
abstención de nuestro grupo porque entendíamos que estábamos en fase  de ejecución 
del  Plan General  de Ordenación urbana,  y luego resulta  que esas bases estaban mal 
porque no se adaptaban a la modificación nº 17 de las NNSS y ahora resulta que el 
único  licitador  que se  ha  presentado tiene  que aceptar  una  serie  de modificaciones, 
entonces vamos a seguir absteniéndonos porque  ahora estamos a expensas de que este 
urbanizador  acepte  dichas modificaciones,  este  acuerdo consta  de dos partes una de 
ellas son las alegaciones, nos parece el informe técnico correcto, y otro el reparto de 
cargas  es  un  tema  complejo  porque  intervienen  5  PRI,  poner  a  todo  el  mundo  de 
acuerdo es un tema complicado y  a eso añadimos que las bases estaban mal y que el 
urbanizador  tiene  que  aceptar  todos  esos  condicionantes  para  seguir  teniendo  la 
condición de urbanizador.

El Sr. Carrillo Valero (EU-EV): lo primero que tenemos que reseñar es que esa 
apertura era necesaria,  no podemos demorar mas que se acometa la “Avenida Enric 
Valor” si que es verdad que se están corrigiendo errores de ficha porque no estaban 
adaptados a la Modificación nº 17, pero si que me consta por conversaciones con el 
Concejal de Urbanismo que todo se está llevado adelante mediante negociaciones con el 
urbanizador o aspirante a urbanizador, por tanto yo imagino que todas las correcciones 
que el técnico está colocando encima de la mesa serán corregidas cuanto antes, porque 
lo que nos interesa a todos urbanizador, particulares y Ayuntamiento es que esa apertura 
se lleve a cabo de una vez, no es la primera vez que nos encontramos con errores y se 
tienen que corregir, yo evidentemente no soy un técnico en urbanismo y no se si las 
cosas se están haciendo bien, intento informarme al máximo de que eso no ocurra así lo 
importante es que seamos capaces de resolver las cosas y tirar para adelante, en cuanto a  
las alegaciones, no toca en este momento resolverlas y en su momento serán contestadas 
a los intereses de los  ciudadanos que las presentan.

La  Sra.  Poveda  Brotons  (PSOE):  Estamos  a  favor  de  ratificar  los  informes 
técnicos en cuanto a las alegaciones y de modificar las normas para que la apertura de la 
Avenida Enric Valor sea un hecho lo antes posible

El Sr. Cañadas Gallardo (PP): Evidentemente todo el mundo considera que la 
apertura de la Avenida Enric Valor es importante, pero ya se consideraba importante en 
el año 2000 cuando se adjudicó el  6I, 6II y 7F, porque en teoría era una obra que se 
tenía que ejecutar paralelamente a esos PAI y no se ha llevado a cabo y los convenios 
los especificaban así de claro, todavía quedan dos sectores por desarrollar y se podría 
llevar a cabo.

7.   AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR)  
7.1   Reconocimiento extrajudicial de créditos nº 2009/04.  

168



Vistas las facturas recibidas en esta Intervención de los distintos Centros Gestores 
del gasto, correspondientes a ejercicios anteriores al corriente, y existiendo crédito en el 
Presupuesto vigente, y a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 500/90, de 20 de abril 
que desarrolla el capítulo primero del título sexto del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su 
art. 26.2 c/ en relación con el art. 60.2 del mismo decreto, relativo al reconocimiento 
extrajudicial de créditos, se acuerda:

PRIMERO: Levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal con 
arreglo a lo dispuesto en los informes adjuntos a cada gasto.

SEGUNDO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de las facturas que sustentan 
los siguientes gastos:

NORD NºREG NºDOC TERCERO-CONCEPTO IMPORTE
1 942 248 XXX

FRA. Nº 248 DE 04/12/2008 NOTA SIMPLE, 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Nº 5 FINCA PASEO 
DE LA CONSTITUCION Nº 38

3,49

2 87 009/08 XXX
FRA. 009/08 DE 19/12/2008. ELABORACION DE 
MEMORIAS DESCRIPTIVAS PARA SOLICITUD 
INVERSION FONDO ESTATAL DE INVERSION 
LOCA

3000,00

3 986 97169939 XXX
FRA. 97169939 DE 29/07/09 GASTOS DERECHOS DE 
AUTOR DE LA ACTUACION DE LA BANDA DE 
TAMBORES Y CORNETAS EL DIA 14/12/07

104,40

Total de Facturas.......... 
3107,89

Acuerdo que se adopta por unanimidad de los grupos municipales PSOE, EU-EV 
y   (PP),  de  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  del  Área  Financiera  y 
Presupuestaria en sesión celebrada el día 23.06.09.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Cañadas Gallardo (PP): Como ya hemos dicho muchas veces esto debería 

de producirse excepcionalmente pero viene siendo muy habitual,  vamos a votar a favor, 
porque  en este caso las facturas son recientes y no le vemos ningún problema.

El Sr. Carrillo Valero (EU-EV): Estoy de acuerdo, es lo que llamamos factura de 
cajón, son consecuencia de que tardan en traer la factura y no las podemos controlar, 
pero están ahí, por ejem. la del SGAE, nunca traen la factura en su momento y muchas 
veces no estamos de acuerdo con ellos y tenemos que litigar, pero al final tenemos que 
pagar porque no tenemos más remedio. 
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7.2   Reconocimiento extrajudicial número 2009/005  
Vistas  las  facturas  recibidas  en  esta  Intervención  de  los  distintos  Centros 

Gestores  del  gasto,  correspondientes  a  ejercicios  anteriores  al  corriente  y  que  se 
proceden a financiar al amparo del Real Decreto-Ley 5/2009. de 24 de abril, de medidas 
extraordinarias  y  urgentes  para  facilitar  a  las  Entidades  Locales  el  saneamiento  de 
deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, y a tenor de lo dispuesto en el 
Real Decreto 500/90, de 20 de abril que desarrolla el capítulo primero del título sexto 
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en su art. 26.2 c/ en relación con el art. 60.2 del 
mismo decreto, relativo al reconocimiento extrajudicial de créditos, se acuerda:

PRIMERO: Levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal con 
arreglo a lo dispuesto en los informes adjuntos a cada gasto.

SEGUNDO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de las facturas que sustentan 
los siguientes gastos:

NORD NºDOC Fecha TERCERO-CONCEPTO IMPORTE
1 3769 05/12/2005 XXX 755,60
2 4489 24/04/2006 XXX

FRA. 4489, 24/04/2006, VIDEO PROYECTOR 
AULA NUEVAS TECNOLOGIAS EN LA CASA DE 
CULTURAA

1.650,56

Total de Facturas.........       2.406,16 

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE Y EU-EV) y 8 votos en contra 
(PP),  de  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  del  Área  Financiera  y 
Presupuestaria en sesión celebrada el día 23.06.09.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
El Sr. Cañadas Gallardo (PP): Por toda la buena voluntad que queramos tener no 

podemos votar a favor, lo entenderán fácilmente y más con la definición de factura del 
cajón del Sr. Carrillo, porque se trata de dos facturas de 755.60 € y otra de 1.650,56  una 
del año 2005 y otra del año 2006, se van a pagar con el préstamo, una cosa es que las 
facturas  se  guarden  un  tiempo,  pero  no  tanto,  además  en  comisión  se  entabló  una 
discusión sobre si hay algún tipo de control, si habían más,  y parece ser que no hay 
ningún tipo de control, son facturas que están en el cajón, ¿quien las controla?, no hay 
ningún tipo de control, nosotros tenemos que estar en contra.

El  Sr.  Carrillo  Valero  (EU-EV):  Factura  de  cajón  no  es  un  nombre  del 
Ayuntamiento  de  Mutxamel  hay  muchas  empresas  que  tienen  facturas  de  cajón, 
discrepo totalmente con el portavoz del Partido Popular que no se intente controlar este 
tipo de facturas,  se hace un control pero, a pesar de ello,  a veces salen algunas que uno 
no acaba de entender, empresas que no las traen en su momento y luego acaban saliendo 
y dando la cara, es voluntad que eso no ocurra, pero ocurre, yo también considero que 
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es una rabia que tengamos que recurrir a este  formato para pagar estas facturas pero hay 
que  pagarlas  y  se  recurre,  son  facturas  de  cajón  que  en  toda  empresa  y  en  todo 
Ayuntamiento suelen existir.

El Sr. Cañadas Gallardo(PP): Es evidente que no se controla, porque son facturas 
del 2005 y 2006.

El Sr. Cuevas Olmo (PP) Lo lógico es que cuando se contrata un curso, traiga la 
factura o no el adjudicatario, es que el Concejal o persona responsable sepa que eso se 
tiene que pagar. Si se hubiese hecho una presupuestación, una adjudicación correcta y 
ese dinero estuviese consignado, ahora no habría ningún problema; el problema es que 
se contrata verbalmente, se piden las cosas, no se paga, se le olvida al que las pide y 
luego  lógicamente  el  que  las  trae  tendrá  que  venir  a  cobrar,  por  eso  viene  este 
procedimiento extrajudicial, eso es lo preocupante.

El  Sr.  Carrillo  Valero  (EU-EV) De un  presupuesto  que  puede  llegar  a  ser  de 
17.000.000 € puede haber unos 10.000 € que son este tipo de facturas de cajón, creo que 
le  estamos  dando  demasiada  importancia,  porque  el  99,99%  de  las  facturas  están 
totalmente controladas, sólo que algunas, como consecuencia de lo que sea, se escapan 
pero estamos hablando de lo mínimo.

La Sra. Poveda Brotons(PSOE): Hay algunas facturas que el proveedor las trae 
cuando él  quiere,  pero de ahí  a  hacer una acusación  por  parte  del  Concejal  de que 
pedimos  las  cosas  verbalmente,  que  no  hacemos  documentos  contables,  etc…,  me 
parece  un  poquito  desmesurado  porque  estas  dos  facturas  tenían  AD,  tenían 
presupuesto, y por tanto no es el caso, el presupuesto se va renovando año a año y ahora 
traen la factura y se tiene que reconocer,  evidentemente el mundo no es ideal y el de la 
Administración menos; dicho esto se puede preguntar en cualquier Administración, no 
hay nadie que de ninguna fórmula para controlar  estas  facturas de cajón que así  se 
llaman.

Interviene  la  Sra.  Alcaldesa:  La  incidencia  es  tan  mínima  la  que  hay  en  este 
Ayuntamiento de estos reconocimientos que la alarma que crean ustedes en la forma de 
decirlo, piensen en el Ayuntamiento de Benidorm que reconocimientos extrajudiciales 
existen a centenares.

La Sra.  Poveda Brotons (PSOE):  Ustedes  han hecho una acusación cuando no 
toca, porque estas dos facturas tenían AD y evidentemente ese gasto se ha hecho y se 
tienen que pagar.

El  Sr.  Cañadas  Gallardo  (PP):  En  todos  los  plenos  hay  reconocimientos 
extrajudiciales.

7.3    Modificación  de  las   Ordenanzas  Fiscales  reguladoras  de  la  Tasa  por   
enseñanzas especiales en otros establecimientos municipales y eventos deportivos;  y de 
la Tasa por la utilización de instalaciones deportivas municipales.

Vista  propuesta  de  financiación  del  Deporte  Municipal  formulada  por  la 
Concejalía  de  Deportes,  de  fecha  11-6-09,  en  cuanto  a  la  nueva  estructura  tarifal 
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recogida en el artículo 5.1. de la ordenanza fiscal y propuesta de esa misma concejalía 
de  implantación  de  tarifa  para  el  uso  de  la  pista  de  padel,  así  como  informe  del 
Negociado de Rentas  y Exacciones  emitido en  fecha  17-6-09,  en cumplimiento de 
Providencia  de  esta  Concejalía  de  fecha  16-6-09,  relativa  a  la  modificación  de  las 
Ordenanzas  Fiscales  Reguladoras  de las  Tasas  por:  “Enseñanzas  especiales  en otros 
establecimientos  municipales  y  eventos  deportivos”  y  “Utilización  de  Instalaciones 
Deportivas Municipales”, se propone, en base a los mismos,  las modificaciones  que se 
recogen en el presente acuerdo.

Por todo ello, en base a lo anteriormente expuesto, se acuerda: 

Primero: Aprobar provisionalmente la modificación de las siguientes Ordenanzas 
Fiscales:

A) ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR 
ENSEÑANZAS ESPECIALES EN OTROS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 
Y EVENTOS DEPORTIVOS.

Procedería la modificación del artículo 5.1, siendo las tarifas las siguientes:
1.-Cuotas Bonos y Escuelas Deportivas Municipales:

Usuarios Tarjeta 
de Veí

Usuarios sin 
Tarjeta de Veí

BONO MULTIACTIVIDAD:
Individual joven (a partir de 16 años) 20,00 €/mes 26,00 €/mes
Individual adulto (a partir de 18 años) 30,00 €/mes 39,00 €/mes
Individual 3ª edad y personas con discapacidad y 
jubilados 5,00 €/mes 6,50 €/mes
BONO MONOACTIVIDAD:
Individual niño/joven (de 2 a 17 años):

                                               1 hora/semanal   5,00 €/mes 6,50 €/mes
2 horas/semanales 10,00 €/mes 13,00 €/mes
3 horas/semanales 15,00 €/mes 19,50 €/mes

Individual adulto (a partir de 18 años):
                                               1 hora/semanal 5,50 €/mes 7,15 €/mes

2 horas/semanales 11,00 €/mes 14,30 €/mes
3 horas/semanales 16,50 €/mes 21,45 €/mes

Individual 3ª edad, personas con discapacidad y 
jubilados:

                                               1 hora/semanal Gratuito 4,00 €/mes
2 horas/semanales Gratuito 8,00 €/mes
3 horas/semanales Gratuito 12,00 €/mes

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES:
2 horas/semanales 15,00 €/trimestre 19,50 €/trimestre
3 horas/semanales 30,00 €/trimestre 39,00 €/trimestre
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En las altas que se produzcan, una vez iniciado el curso, se podrá prorratear por 
meses el importe de la asistencia trimestral.

Se da nueva redacción a la disposición final, quedando como sigue:
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal, con sus correspondientes modificaciones, entrará y 

seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa, en virtud 
del acuerdo plenario de 30-6-09 el mismo día de su publicación en el B.O.P.

B) ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DE  LA  TASA  POR  LA 
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Procede  la  modificación  del  artículo  5.1,  introduciendo  en  las  tarifas 
(después de la tarifa de la pista de frontón), la siguiente:

Se da nueva redacción a la disposición final, quedando como sigue:
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal con sus correspondientes modificaciones entrará y 

seguirá en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa, en virtud 
del acuerdo plenario de 30-6-09 el mismo día de su publicación en el B.O.P.

Segundo: Se proceda a la publicación de las modificaciones de las Ordenanzas 
Fiscales Reguladoras en el Boletín Oficial de la Provincia y el Diario Información a los 
efectos de que en el plazo de treinta días los interesados puedan examinar el expediente 
y  presentar  las  reclamaciones  que  estimen  oportunas  como  así  establece  el  art.  17 
puntos 1 y 2 del R.D.L. 2 /04, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Tercero:  Una vez  finalizado el  plazo  de  exposición al  público,  regulado en  el 
apartado  anterior,  sin  que  durante  el  mismo  se  hayan  presentado  alegaciones  o 
reclamaciones, el presente acuerdo provisional se entenderá automáticamente elevado a 
definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo expreso, publicándose en el Boletín Oficial 
de la Provincia, mediante nuevo edicto, el texto íntegro de las modificaciones de las 
Ordenanzas Fiscales, todo ello de conformidad con los puntos 3 y 4 del artículo 17 del 
citado texto legal.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE Y EU-EV) y 8 abstenciones 
(PP),  de  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  del  Área  Financiera  y 
Presupuestaria en sesión celebrada el día 23.06.09.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:
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Instalación
Unidad mínima 
de tiempo de uso Iluminación Carnet Vei

Otros 
usuarios

Pista  de padel 1 hora Luz natural 8,00 € 12,00 €
Luz artificial 11,00 € 15,00 €



El Sr. Cañadas Gallardo (PP):Nuestra postura va a ser abstención. Se está creando 
o modificando una tasa para un servicio que todavía no sabemos como va a funcionar, 
pensamos que tendría que ser al revés, poner en marcha el servicio y después estudiar la 
tasa que tendría que pagar.

El Sr. Carrillo Valero (EU-EV): yo pienso que por parte del Concejal de Deportes 
se está  haciendo un esfuerzo para ordenar los  servicios deportivos,  creo que el bono 
multiactividad es una buena idea porque nos va a permitir dar un uso diferente al que 
hasta ahora se estaba haciendo, de todas maneras como él reconoce se está caminando 
todavía e iremos corrigiendo, pero digamos que  no ha habido un aumento consustancial 
que se pueda definir como tal, se mantiene un buen uso  de esas instalaciones y hay que 
felicitarnos por lo que se ha hecho.

La Sra. Poveda Brotons (PSOE): La modificación de la ordenanza es porque se 
quiere  cambiar  el  concepto de gestión del  deporte,  la  aprobación de las ordenanzas 
llevan unos plazos,   si  queremos aplicarlo  en octubre  y  no  aprobamos ahora esas 
modificaciones de gestión no se hubiesen podido aplicar; creo que como la idea está 
clara,  van  cumpliéndose  los  plazos  administrativamente  y  la  ordenanza  también 
contempla el nuevo uso de la pista de padel, que está en construcción en la actualidad.

7.4    Expediente  de  modificación  de  créditos  número  2009/026  por  créditos   
extraordinarios

Visto los informes presentados a la oficina presupuestaria, por los centros gestores 
de Planeamiento y Gestión y de Nuevas tecnologías, para la modificación de créditos, 
de gastos que se financian al amparo del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de 
medidas extraordinarias y urgente para facilitar a las entidades Locales el saneamiento 
de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos, mediante la concertación de 
una operación de crédito, se acuerda:

PRIMERO: Aprobación del 
expediente 2009/026 de modificación de créditos al presupuesto prorrogado, por 

créditos  extraordinarios a  continuación  detallado,  previo informe de  la  Intervención 
Municipal que obra en su expediente:

CREDITOS EXTRAORDINARIOS

Partida Descripción Importe
011.12100.6260050 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1650,56
011.46502.2261650 GASTOS CURSOS FORMACION Y TALLERES 755,60
200.43200.6000250 PAGO JUSTIPRECIO EXPROPIACION TERRENOSRONDA-

EJECUCION SENTEN
5832,92

200.43200.6110350 INST. FAROLAS AVD.CARLOS SOLER, INDEMNIZACIÓN 
PROM.AUROGELIO

416126,38

200.43200.6800350 EXPROPIACIÓN TERRENOS PRI COLADA CANTALAR. J 249556,73

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS....................
673922,19
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AUMENTO DE LAS PREVISIONES DE INGRESO

Concepto Descripción Importe
91703 PRESTAMO SANEAMIENTO DEUDAS 6

73922,19

TOTAL AUMENTO DE LAS PREVISIONES DE 
INGRESO.....................

673922,19

 
SEGUNDO:  Supeditar  la  eficacia  del  presente  expediente  modificativo  de 

créditos,  a  la  aprobación  de  un  “Plan  de  Saneamiento  Financiero”  con  la  misma 
duración que la de la amortización del préstamo que financia el presente expediente.

TERCERO: Proceder a la publicación inicial en el B.O.P. del referido expediente, 
por plazo de 15 días a efecto de posibles alegaciones y reclamaciones, con los mismos 
trámites  que  para  la  aprobación  del  Presupuesto,  señalando  que  en  el  caso  de  no 
producirse  alegaciones  se  entenderá  definitivamente  aprobado,  publicándose  en  el 
citado boletín el resumen por capítulos de la citada modificación.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE Y EU-EV) y 8 votos en contra 
(PP),  de  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  del  Área  Financiera  y 
Presupuestaria en sesión celebrada el día 23.06.09.

Previamente a la votación se producen las siguientes intervenciones:

El Sr. Cañadas Gallardo (PP): La modificación de créditos nº 26 y veintiséis veces 
que hemos votado en contra.

7.5   Expediente 2009/028  de modificación de créditos al presupuesto prorrogado   
de 2.008 por créditos extraordinarios y suplementos de créditos.

Visto los informes presentados a la oficina presupuestaria, por los centros gestores 
de Patrimonio, Mantenimiento, Alcaldía, Servicios, Mayores, Centro Social La Huerta, 
Salud,  Conservatorio, Fiestas,  Cultura,  Policía  Local,  Secretaría-Jurídicos,  Comercio, 
Normalización  Lingüística,  Participación  Ciudadana,  Juventud  y  Turismo,  para  la 
modificación de  créditos,  de gastos  que  por  su naturaleza  y urgencia  no se  pueden 
demorar hasta el próximo ejercicio, se acuerda:

PRIMERO: Aprobación del 
expediente 2009/028 de modificación de creditos al presupuesto prorrogado de 

2.008 por créditos extraordinarios y suplementos de créditos,  a continuación detallado, 
previo informe de la Intervención Municipal que obra en su expediente:

CREDITOS EXTRAORDINARIOS
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Partida Descripción Importe
000.43200.22745 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PLAN GENERAL 

ORDENACION URBANA
40000,00

022.75100.60116 MOBILIARIO URBANO PUBLICIDAD E INFORMACIÓN 1200,00
030.45153.22604 INSERCIONES OFICIALES BOP, DOGV, BOE, PERIODICOS Y 

OTROS
500,00

040.222.62400 MATERIAL DE TRANSPORTE 8352,00
230.31320.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 7500,00
230.431.21224 MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL RIO PARK. 21000,00
231.43205.21001 PARQUES Y JARDINES 9500,00
310.45104.22607 FESTEJOS POPULARES 5000,00
310.45122.22607 FESTEJOS POPULARES 5000,00
313.46501.22627 GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES 500,00
314.46601.22627 GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES 500,00

TOTAL CREDITOS EXTRAORDINARIOS....................
99052,00

SUPLEMENTOS DE CREDITOS

Partida Descripcion Importe
000.111.22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3350,00
000.111.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 18762,20
021.62204.48923 CONVENIO SUBVENCION ASOCIACION DE COMERCIANTES 3000,00
021.62205.22701 SEGURIDAD 900,00
021.62205.22716 SERVICIO GESTION ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 19600,00
030.45153.48113 PREMIO DE TEATRO VILLA DE MUTXAMEL 1000,00
040.222.21303 MANTENIMIENTO ALARMAS 1000,00
040.222.21400 MATERIAL DE TRANSPORTES 3000,00
040.222.21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1000,00
040.222.22104 VESTUARIO 3000,00
040.222.62316 ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL POLICIA Y PROTC.CIVIL 1000,00
040.31301.48003 TRANSF.CTES.INSTITUCIONES S.F.LUCRO 300,00
100.12100.22201 POSTALES 35190,00
100.12100.22603 JURIDICO-CONTENCIOSOS 10000,00
111.12100.22620 GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS AYUNTAMIENTO 3000,00
111.12100.22626 GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 5000,00
111.12100.22632 GASTOS DIVERSOS. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 2000,00
230.222.21200 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 1000,00
230.511.21009 MANTENIMIENTO SOLARES MUNICIPALES 6600,00
230.511.21301 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 22500,00
230.511.62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1000,00
231.431.22100 ENERGÍA ELECTRÍCA 600,00
231.431.22101 AGUA 300,00
231.431.22700 LIMPIEZA Y ASEO 1800,00
311.46300.20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 2000,00
311.46300.22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2000,00
313.46501.22616 GASTOS CURSOS FORMACION Y TALLERES 3000,00
313.46503.22607 FESTEJOS POPULARES 1500,00
313.46503.22623 SONORIZACION, ILUMINACION PRODUCCIONES 

SOCIOCULTURALES
1000,00
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314.46601.22607 FESTEJOS POPULARES 6200,00
315.45140.22616 GASTOS CURSOS FORMACION Y TALLERES 2500,00
321.413.22631 GASTOS DIVERSOS REALTIVOS A ANIMALES 200,00
321.443.22743 SERVICIOS FUNERARIOS, ENTERRAMIENTOS. 200,00
332.42202.21900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 500,00
332.42202.48100 BECAS DE ESTUDIO 5000,00
350.45444.22300 TRANSPORTES 300,00
350.45444.22616 GASTOS CURSOS FORMACION Y TALLERES 700,00
350.45444.22623 SONORIZACION, ILUMINACION PRODUCCIONES 

SOCIOCULTURALES
1600,00

000.111.48900 OTRAS TRANSFERENCIAS. 316,29

TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO..................
171918,49 

BAJAS POR ANULACION

Partida Descripción Importe
350.46304.48901 CONVENIO SUBVENCION SOCIEDAD MUSICAL LA 

ALIANZA
316,29

TOTAL BAJAS POR ANULACION.........................
316,29

 
AUMENTO DE LAS PREVISIONES DE INGRESO

Concepto Descripción Importe
87000 REMANENTE TESORERIA FINANCIACION DE CREDITOS 

EXTRAORDINARIOS
99052,00

87001 REMANENTE TESORERIA FINANCIACION DE SUPLEMENTOS DE 
CREDITO

171602,20

TOTAL AUMENTO DE LAS PREVISIONES DE INGRESO.....................
270654,20

 
SEGUNDO: Proceder  a  la  publicación  inicial  en  el  B.O.P.  del  referido 

expediente, por plazo de 15 días a efecto de posibles alegaciones y reclamaciones, con 
los mismos trámites que para la aprobación del Presupuesto, señalando que en el caso 
de no producirse alegaciones se entenderá definitivamente aprobados, publicándose en 
el citado boletín el resumen por capítulos de la citada modificación.

Acuerdo que se adopta por 9 votos a favor (PSOE Y EU-EV) y 8 votos en contra 
(PP),  de  conformidad  con  el  dictamen  de  la  Comisión  del  Área  Financiera  y 
Presupuestaria en sesión celebrada el día 23.06.09.
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El Sr.  Cañadas  Gallardo (PP):  La modificación de créditos  nº 28 y veintiocho 
veces que hemos votado en contra.  Cómo el  aumento de las previsiones  de ingreso 
vienen del remanente de tesorería, ¿nos queda después de esto  todavía remanente? 

La Alcaldesa contesta que se le responderá en un próximo Pleno la cantidad que 
queda.

El  Sr.  Carrillo  Valero(EU-EV):  Esta  claro  que  todavía  queda  remanente  de 
tesorería para poder llevar adelante esto.

8.   DESPACHO EXTRAORDINARIO.  
No hubo

9.   RUEGOS Y PREGUNTAS.  
Por el Sr. Cañadas Gallardo se formulan los siguientes:
- En Comisión del Área Financiera  la Sra. Forner Marco  dijo que  mandaría una 

rectificación al Periódico Información por sus declaraciones aparecidas el 23.06.09, y 
todavía no han salido publicadas

La Sra. Forner Marco responde que lo siente que la rectificación está mandada y 
que esas no eran sus palabras.

La Sra. Poveda Brotons dice que se ha mandado como tribuna de opinión para 
evitar que cambien el texto.

- Del Club de Campo, alguna novedad, ¿está como estaba?
La Sra. Forner Marco responde que si.

- ¿Cómo está el tema de Extremoduro?
La Alcaldesa responde que hay que convocar nueva reunión con el Director del 

ASPE.

- Pide el “TC” de las personas contratadas para las obras de FEIL. Pues en los 
pliegos de condiciones se obliga a las empresas a su presentación, por lo que tienen 
obligación de presentarlo. 

La Alcaldesa responde que no todas las empresas han terminado la contratación.

- En Prensa se habla de 4 colegios en Mutxamel, ¿se puede matricular en 
todos?.

Sr.  Carrillo  Valero   responde  que  para  el  curso  2009/2010  no,  se  podrá 
matricular en los cuatro  para el curso 2010/2011.

La Sra. Forner Marco: Se contempla una nueva zona de matriculación
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            Entiende el Sr. Cañadas Gallardo que desde se concede hasta la terminación del 
Colegio puede pasar 5 años. 

La Sra. Forner Marco contesta que esperan  que tarden menos. 
El Sr. Carrillo Valero: Lo importante es que esté iniciado y ya haremos fuerza 

quien esté gobernando. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, siendo las veintidós 
horas y treinta y cinco minutos, de todo lo cual, yo el Secretario, doy fe.

LA ALCALDESA SECRETARIO
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