AJUNTAMENT DE SANTA MAGDALENA DE POLPIS
Plaza España, 9. 12597. SANTA MAGDALENA ( Castelló) Tel.: 964 415 070. FAX: 964 415 162
www.info@santamagdalenadepulpis.es

ACTA DE LA SESIÓN EXTRA-ORDINARIA DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE SANTA MAGDALENA DE PULPIS
CELEBRADO EN FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017.
En el salón de sesiones del ayuntamiento de Santa Magdalena, siendo las veinte horas
del día 10 de febrero de 2017, se reúnen los señores abajo indicados al objeto de
celebrar sesión extra-ordinaria del Pleno del ayuntamiento de Santa Magdalena.
Preside la sesión D. Sergio Bou Ayza, alcalde-Presidente del ayuntamiento, asistido del
secretario D. Vicente Barrios Fontoba.
ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE:

SR. D. SERGIO BOU AYZA

CONCEJALES:

SR. D. JOSE MANUEL BOU SOSPEDRA
S ª Dª VICENTA MOYA GONZALEZ
S. D. SEBASTIAN BELTRAN PALOMO
S ª Dª LUZ DIVINA CERVERA SOLÉ
S. D. ELOY ROCA CERVERA
SR. D. VICTOR JOSE CERVERA COLOM

SECRETARIO:

SR. D. VICENTE BARRIOS FONTOBA
NO ASISTENTES CON EXCUSA DE ASISTENCIA

La convocatoria se realiza con arreglo al siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Aprobación acta sesión anterior.
Dacción cuenta resoluciones alcaldía.
Acuerdos referentes al pacte territorial per l’ocupació.
Ruegos y preguntas.

----------------------- ------------------ --------------------------
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1. Aprobación acta sesión anterior.
En el presente punto se procede por unanimidad de los asistentes a la
aprobación del acta correspondiente al pleno celebrado en fecha 11 de
enero de 2017.
En el debate previo a la votación, se producen las siguientes intervenciones:
Del sr. Alcalde, manifestando que la de hoy corresponde a una sesión
extraordinaria motivada básicamente por el “Pacte de l’ ocupació” que hay
que tramitar pero en la que también se contienen los puntos que
corresponden a las sesiones ordinarias.
Del concejal Sr. D. Victor Cervera, manifestando que en el acta anterior su
nombre aparece como Victor Colom y ese no es su nombre, solicitando se
subsane el error.

2. Dacción cuenta resoluciones alcaldía.
En el presente punto se da cuenta por el sr. Alcalde de las resoluciones
adoptadas desde la anterior sesión en que se dio cuenta de las dictadas
hasta la misma y figurando entre otras las correspondientes a los pagos
efectuados a Terres de l’Ebre, al Pub, al bar de Lola, los seguros del
ayuntamiento, los pagos a cepsa, también se da cuenta de las licencias de
obras otorgadas a Consuelo Sospedra Sorli para arreglo humedades en calle
Mayor nº 6, a Joaquin Manuel Pegueroles Sospedra para colocar postes de
Hierro y techo de plastico en calle carretera nº 44.

3. Acuerdos referentes al pacte territorial per l’ocupació.
“En relació amb l'ORDRE 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual
s’estableixen les bases reguladores del programa de foment dels acords
territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat
Valenciana.
Atés que, a l'empara de la mateixa, s'ha presentat sol·licitud de subvenció
per a la realització d'un Programa de diagnòstic del territori, amb la
participació dels Ajuntaments de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, Alcalà de
Xivert, Càlig, Santa Magdalena de Pulpis, Sant Jordi i Sant Rafel del Riu,
entitats totes elles adherides al PACTE TERRITORIAL PER A L'OCUPACIÓ
MAESTRAT LITORAL.
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Atés que la realització del Programa suposa la contractació d'una empresa
externa encarregada de l'elaboració del diagnòstic del territori, i essent que,
per raons d'eficàcia i d’eficiència administrativa, resulta necessari que
aquesta contractació la duga a terme una única entitat local en nom de la
resta.
Vist que, reunits els representats de les diferents entitats locals afectades,
en data 30 de novembre de 2016 es va acordar aprovar una encomana de
gestió a favor de l'Ajuntament de Vinaròs perquè duga a terme la
contractació de l'empresa encarregada de realitzar el programa de
diagnòstic del territori.
Atés que l'art. 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del
sector públic regula les encomanes de gestió, de manera que la realització
d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans
administratius o de les entitats de dret públic pot ser encarregada a altres
òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o de diferent Administració,
sempre que entre les seues competències estiguen aquestes activitats, per
raons d'eficàcia o quan no es dispose dels mitjans tècnics idonis per al seu
exercici, així com que quan l'encàrrec de gestió es faça entre òrgans i
entitats de dret públic de diferents administracions es formalitzarà
mitjançant signatura del corresponent conveni entre elles, que s'ha de
publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma o en el de la Província, segons l'Administració a què pertany
l'òrgan encomanant.
Atés l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a
seguir en relació a aquest assumpte.
Vist que, d'acord amb l'art. 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local es requereix el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació per a
adoptar acords relatius a la transferència de funcions o activitats a altres
administracions públiques.
A l'empara del que s’ha exposat anteriorment es proposa al Ple de
l’Ajuntament, l'adopció del següent acord:
PRIMER.- Encomanar a l'Ajuntament de Vinaròs, la contractació de
l'empresa encarregada de realitzar el programa de diagnòstic del territori, a
l'empara de l'ORDRE 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen
les bases reguladores del programa de foment dels acords territorials en
matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana.
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SEGON.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure entre els
Ajuntaments de Vinaròs, Alcalà de Xivert, Benicarló, Peníscola, Càlig, Santa
Magdalena de Pulpis, Sant Jordi i Sant Rafel del Riu, entitats totes elles
adherides al PACTE TERRITORIAL PER L'OCUPACIÓ MAESTRAT LITORAL, i
pel qual es formalitzarà l’encomana de gestió de referència.
TERCER.- Remetre un certificat d'este acord a l'Ajuntament de Vinaròs, per
tal que el Ple del mateix accepte l’encomana de gestió com a pas previ a la
signatura del conveni.”
El Pleno, por unanimidad de sus miembros presentes, procede a su aprobación.
En el debate previo a la votación, se producen las siguientes intervenciones:

Del sr. Alcalde, manifestando que se pretende que la gestión de este
programa la realice el Ayuntamiento de Vinaros que es quien lo ha
promovido, asi realizara todos los tramites administrativos, se hace un
convenio con esta finalidad, en este periodo los gastos se prorratearan a
tanto por habitante, a Santa Magdalena para arrancar el coste le supondrá
54 euros, en otros pueblos suben las cuantias y asi fue aprobado por
unanimidad, por tanto hoy se aprueba la encomienda de gestión a favor del
Ayuntamiento de Vinaros.

4. Ruegos y preguntas.
En el presente punto se producen las siguientes intervenciones:
Del concejal D. Victor Cervera, manifestando que respecto de la carretera de Salsadella
el sr. Alcalde dijo que ya estaba solucionada su pavimentación, pero supone que puede
tardar tres o cuatro meses según calcula, solicitando en la pregunta que formula con la
intervención una aclaración sobre este tema.
Del sr. Alcalde, manifestando que tuvo una reunión con el Director Territorial de
Agricultura y este le dijo entonces que en el plazo de un mes saldría la licitación, pero si
puede tardar todavía tres o cuatro meses.
Del concejal D. Victor Cervera, manifestando que lo dice porque hay un bache enorme
subiendo por esa carretera para que le echen alguna carretilla de hormigón.
Del sr. Alcalde, contestando que el problema es que esta todo el camino de Salsadella
con baches y se ha arreglado lo menos otras tres veces, y este problema subsistirá
mientras no se haga un arreglo como corresponde porque el asfalto que se echa no esta
pensado para camiones de más de cinco mil kilos, igual pasa en el Maset y otros
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lugares, se echara hormigón a todos ellos, pero en un mes el problema estará
igualmente.
Del concejal D. Victor Cervera, manifestando que si no se arregla se hara más grande el
bache.
Del sr. Alcalde, manifestando que se ha arreglado varias veces, en el tramo de la doble
curva hay un bache más grande, evidentemente esta mal y hay que arreglarlo, pero en
un mes volveremos a tener el problema, como alcalde se alegra de ver que no es el
único que se preocupa del problema.
Del concejal D. Victor Cervera, preguntando si han pintado los bancos del cami del
cementeri.
Del sr. Alcalde, contestando que la pintura esta comprada, también para los bancos de la
Avda. D. Luis Torres y también se hara con las farolas que están mal.
Del sr. Alcalde, manifestando que se están redactando los proyectos para finalizar el
edificio social.
Del concejal D. Victor Cervera, preguntando si hay muchas empresas que han
presentado presupuesto.
Del sr. Alcalde, manifestando que ahora solo redactan los proyectos y esta muy
avanzado, espera que en un mes ya este preparado.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 20,20 horas del dia diez de
febrero de dos mil diecisiete.
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ANEXO
(PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ)
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE VINARÒS,
ALCALÀ DE XIVERT, BENICARLÓ, PENÍSCOLA, CÀLIG, SANTA MAGDALENA DE
PULPIS, SANT JORDI I SANT RAFEL DEL RIU, PEL QUAL ES FORMALITZA LA
COMANDA DE GESTIÓ DE L'ELABORACIÓ D'UN PROGRAMA DE DIAGNÒSTIC
DEL TERRITORI
En el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Vinaròs, el dia __________ de
____________ de 2017
REUNITS
_______________, en nom i representació de l'Ajuntament de Vinaròs.
_______________, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló.
_______________, en nom i representació de l'Ajuntament de Peníscola.
_______________, en nom i representació de l'Ajuntament de Càlig.
_______________, en nom i representació de l'Ajuntament de Santa Magdalena de
Pulpis. El _______________, en nom i representació de l'Ajuntament de Sant Rafel del
Riu.
Actua de secretari ____________________, secretari de l'Ajuntament de Vinaròs, en
la qualitat exclusiva de fedatari públic, que dona fe de l'acte.
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i subscriuen
aquest conveni a l'empara del que disposa l'art. 11.3.b) de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
A aquest efecte
EXPOSEN
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1. L'ORDRE 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, estableix les bases reguladores del programa de foment
dels acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat
Valenciana.
2. A l'empara de la mateixa, s'ha presentat sol·licitud de subvenció per a la Realització
d'un Programa de diagnòstic del territori, amb participació dels Ajuntaments de
Vinaròs, Alcalà de Xivert, Benicarló, Peníscola, Càlig, Santa Magdalena de Pulpis,
Sant Jordi i Sant Rafel del Riu, entitats totes elles adherides al PACTE TERRITORIAL
PER A L'OCUPACIÓ MAESTRAT LITORAL.
3. La realització del Programa suposa la contractació d'una empresa externa
encarregada de l'elaboració del diagnòstic del territori. I per raons d'eficàcia i eficiència
administrativa, resulta necessari que aquesta contractació la porte a terme una única
entitat local en nom de la resta.
4. És voluntat de les entitats locals aquí reunides dur a terme una comanda de gestió
en favor de l'Ajuntament per tal que porte a terme la contractació de l'empresa
encarregada de realitzar el programa de diagnòstic del territori.
5. L'art. 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic regula les
comandes de gestió, de manera que la realització d'activitats de caràcter material o
tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic pot
ser encarregada a altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa o de diferent
Administració, sempre que entre les seues competències estiguen aquestes activitats,
per raons d'eficàcia o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al seu
exercici.
Per tot això
ESTIPULEN
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Encomanar la gestió d'acord amb les següents clàusules:
PRIMERA.- OBJECTE DE LA COMANDA
Pel present conveni s'encomana a l'Ajuntament de Vinaròs la contractació de
l'empresa encarregada de realitzar el programa de diagnòstic del territori, a l'empara
de L'ORDRE 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, estableix les bases reguladores del programa de
foment dels acords territorials en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la
Comunitat Valenciana.
SEGONA.- GESTIÓ I DESPESES
L'Ajuntament de Vinaròs és l'encarregat de dur a terme els tràmits de petició de
subvenció i justificació de la mateixa davant la Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball.
El total de les despeses en què s'incórrega per la realització del programa Diagnòstic
del Territori que no siguen objecte de subvenció s'assumirà proporcionalment per les
entitats locals adherides al Pacte territorial per a l'Ocupació Maestrat Litoral, d'acord
amb el nombre oficial d'habitants (dades de l'INE a data 1.1.2016).
Es preveu una aportació màxima de 5.000 que, d'acord amb l'establert en l'apartat
anterior, es repartirà entre les entitats participants en les següents quanties:
Municipi
Alcalà de Xivert
Benicarlò
Càlig
Peníscola
Sant Jordi

Habitants a 1.1.2016 (INE)
6893
26486
2020
7421
970

% Aportació
9,40
36,10
2,75
10,12
1,32

Aportació màxima
470
1805
137,50
506
66
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Santa Magdalena de Pulpis
Sant Rafel del Riu
Vinaròs
TOTAL

791
483
28290
73354

1,08
0,66
38,57
100

54
33
1928,50
5000

TERCERA.- CONTRACTE DE SERVEIS
L'empresa contractada per a realitzar el programa de diagnòstic del territori respondrà
formalment de la seua activitat davant l'Ajuntament de Vinaròs. Tanmateix, qualsevol
tipus de responsabilitat econòmica de l'Ajuntament de Vinaròs envers la dita empresa,
suposarà també la responsabilitat solidària de la resta d'Ajuntaments, en funció al
percentatge indicat a la clàusula anterior, i tret del cas que aquesta responsabilitat
tinguera origen en dol, culpa o negligència greu per part de l'administració que
assumeix la comanda de gestió.
QUARTA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
La comanda de gestió prevista en el present Conveni tindrà una duració vinculada a
l'acompliment de l'objecte de la subvenció atorgada amb càrrec a l'ORDRE 12/2016,
de 29 de juliol, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, estableix les bases reguladores del programa de foment dels acords territorials
en matèria d’ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana.
CINQUENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI
El conveni s'extingirà:
a) Per acord de totes les parts que el signen.
b) Per finalització de la vigència temporal del mateix.
c) Per revocació de l'Administració que realitza la comanda davant qualsevol
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incompliment de les obligacions assumides per l'Administració gestora de la comanda.
La revocació es realitzarà mitjançant resolució motivada amb el previ tràmit d'audiència
a l'Administració gestora de la comanda.
d) Per renúncia de l'Administració gestora de la comanda davant qualsevol
incompliment de les obligacions assumides per l'Administració que realitza la
comanda. La renúncia exigirà prèviament tràmit d'audiència a les Administracions que
realitzen la comanda; acomplit aquest tràmit la renúncia es realitzarà mitjançant
resolució motivada de l'Administració gestora de la comanda.
SISENA.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONVENI
El present conveni té naturalesa administrativa i per a la resolució dels dubtes i buits
legals que pogueren plantejar-se en aplicació del mateix s'estarà al que disposa la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i el Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic.
SETENA.- COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL
Correspon a la Justícia Contenciosa-Administrativa el conèixer en única instància els
recursos que es deduïsquen en relació amb el present conveni, de conformitat amb el
que disposa l'art. 8.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa-Administrativa.
OCTAVA.- ENTRADA EN VIGOR
El present conveni entrarà en vigor una vegada haja estat aprovat pel Ple de la
Corporació de totes les entitats que el signen.
En prova de conformitat amb tot l'expressat signen el present Conveni, del qual en
consten sis còpies, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.
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Ajuntament de Vinaròs

Ajuntament de Benicarló

Ajuntament d'Alcalà de Xivert

Ajuntament de Sant Jordi

Ajuntament de Peníscola

Ajuntament de Càlig

Ajuntament de Santa Magdalena de Pulpis

Ajuntament de Sant Rafel del Riu
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