Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SAGUNT I ACCIÓ ECOLOGISTA - AGRÓ

Sagunt, a 27 d’abril de 2011.
REUNITS
Alfredo Castelló Sáez, alcalde de l’ajuntament de Sagunt (València), i
Enric Amer Blanch, amb DNI núm. 19.076.351-J, amb domicili al carrer Santa Bárbara,
núm. 12, situat a Faura (València), president de l’associació Acció Ecologista Agró.
INTERVENEN

El original ha sido efectivamente firmado

Alfredo Castelló Sáez, en nom i representació de l’Ajuntament de Sagunt (València),
autoritzat per a aquest acte per acord del Ple de la Corporació de data 24 de febrer de 2011.
Enric Amer Blanch, en representació de l’associació Acció Ecologista Agró, constituïda
a València, amb domicili a Sagunt, carrer Sant Josep, núm. 11. Que té assignat el CIF G46606844. Figura inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana (Registre
provincial núm. 3577) i també inscrita com a associació d’àmbit local al municipi de Sagunt.
Ambdues parts reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per subscriure aquest
conveni de col·laboració, i per tant,
EXPOSEN
PRIMER.- Que l’associació Acció Ecologista-Agró, d’ara endavant L’ASSOCIACIÓ,
és una associació de voluntaris lliure i altruista, que té com a principal objectiu la defensa de la
naturalesa, mitjançant l’educació ambiental i la conscienciació ciutadana, i molt especialment la
conservació de les zones humides valencianes i concretament les pertanyents en part al terme
municipal de Sagunt.
SEGON.- L’ajuntament de Sagunt, d’ara endavant L’AJUNTAMENT, en atenció a la
cooperació de L’ASSOCIACIÓ en la defensa del medi ambient local des de fa vint-i-cinc anys,
considera a aquesta associació idònia per gestionar projectes encaminats a la creació i
manteniment d’una Reserva de Fauna Silvestre en els terrenys amb conveni de custòdia de la
entitat o cedits a L’AJUNTAMENT amb finalitats estrictament mediambientals, a la marjal
d’Almenara, així com per a la millora dels habitats del saladar que voreja el canal de la Gola de
l’Estany i per gestionar el futur Centre de recepció de visitants i del Voluntariat de la Casa de
Penya. Així com per al desenvolupament de projectes d’educació ambiental.
TERCER.- Que L’ASSOCIACIÓ posseeix els coneixements i el personal adequats per
realitzar les tasques necessàries per desenvolupar el projecte de recuperació integral dels valors
naturals de la Finca de Penya i del seu us públic. Així com per al desenvolupament dels
projectes d’educació ambiental.
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QUART.- Que l’AJUNTAMENT és titular de la parcel·la, inclosa en l’inventari
municipal de béns amb el núm. 1.2.00515.28, denominada “Parcel·la de A.I. de P.F-1 Oest, P.
Parcial Platges d’Almardà per a Z. Protecció Específica”, de 9.081 m² de superfície real.
Que sobre l’esmentada finca està executant-se per part de la Confederació Hidrogràfica
del Xúquer el “projecte d’equipament de la finca Casa Penya i adequació ambiental del centre
de recepció de visitants i voluntariat de Sagunt en la marjal i estanys d’Almenara (València)”,
havent-se presentat, per a la propiciar la recepció de l’obra, com a documentació
complementària: un projecte d’instal·lació elèctrica de baixa tensió, un projecte d’instal·lació
d’ascensor i un projecte de plaques solars i aigua calenta sanitària, els quals s’han informat pels
serveis tècnics municipals, segons l’expedient 28/08-IU.
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Així mateix, L’AJUNTAMENT és titular de la parcel·la, inclosa en l’inventari
municipal de béns amb el núm.1.2.00514.28, denominada “Parcel·la de A.I. de P.F-1 Oest, P.
Parcial Platges d’Almardà destinada Zona Verda”, de 21.508,20 m² de superfície real.
CINQUÈ.- En consonància amb les recomanacions de la Carta d’Aalborg, de la Carta
de Participació Ciutadana de Sagunt, de l’Estratègia del Conveni Ramsar, de la Directiva Marc
de l’Aigua, de les directrius de l’Estat Espanyol i de la Comunitat Valenciana per a les zones
humides, ambdues parts manifesten la seua voluntat de regular la col·laboració entre
L’ASSOCIACIÓ i L’AJUNTAMENT per a la realització de les tasques necessàries per al
desenvolupament del projecte de revalorització i millora de la marjal que ve realitzant
L’ASSOCIACIÓ en col·laboració amb diversos ajuntaments, particulars i amb iniciatives
pròpies. Així com per al desenvolupament dels projectes d’educació ambiental al municipi de
Sagunt.
En conseqüència amb tot el que s’ha exposat, ambdues parts formalitzen aquest conveni
d’acord amb les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni. És objecte d’aquest conveni:
1. La formalització del programa municipal d’educació ambiental que es coordina a través
del Departament de Medi ambient de l’AJUNTAMENT, que compren els projectes: dia
escolar de l’arbre, grup de voluntariat “La Colla Verda” i el programa d’educació en
centres de secundària “Participa!”.
2. La cessió d’ús de les instal·lacions de la Casa de Penya, havent-se de complir els tràmits
legals i administratius necessaris i una vegada recepcionada l’obra, amb l’objectiu de
continuar amb les tasques revalorització i millora de la marjal i del projecte de Refugi
de Fauna Silvestre de la Finca de Penya, la millora dels habitats, activitats d’educació
ambiental, investigació, voluntariat, intercanvi juvenil i ús públic al voltant del Centre
de Recepció de Visitants i del Voluntariat de la Casa de Penya i en l’àmbit general del
LIC Marjal d’Almenara, especialment en els terrenys del terme de Sagunt, en altres
centres educatius i en la platja.
L’ASSOCIACIÓ donarà també importància a la visió global de l’espai protegit com a
part de la Xarxa Europea Natura 2000 i promourà la participació en les activitats de tots el
municipis i comarques implicats en el conjunt de la superfície protegida.
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Els objectius dels projectes a desenvolupar seran la participació, l’educació i la
sensibilització de tota la població, en activitats d’educació ambiental i voluntariat que
promoguen el respecte i la conservació de la naturalesa.
SEGONA.- Les actuacions de revalorització i millora de la marjal i del projecte de
Refugi de Fauna Silvestre de la Finca de Penya, activitats d’educació ambiental, investigació,
voluntariat, intercanvi juvenil i ús públic al voltant del Centre de Recepció de Visitants i del
Voluntariat de la Casa de Penya i en l’àmbit general del LIC Marjal d’Almenara es centraran
especialment en les 25 ha ubicades en la Finca de Penya (terrenys de la reserva de fauna i
saladar) amb acords de custòdia de L’ASSOCIACIÓ o cedides per a finalitats mediambientals a
L’AJUNTAMENT, a la marjal d’Almenara, el qual n’autoritza l’ús, per a la seua gestió i
custòdia, a L’ASSOCIACIÓ amb la finalitat de desenvolupar projectes de millora dels habitats,
de difusió, educació ambiental i gaudi dels ciutadans. Les actuacions a desenvolupar s’establiran
per mutu acord de les dues parts i podran ser compartides o executades de manera independent
segons els casos.
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TERCERA.- Obligacions de l’ajuntament. L’AJUNTAMENT estableix per mitjà del
present conveni el marc de finançament amb L’ASSOCIACIÓ durant la vigència d’aquest
conveni.
L’AJUNTAMENT es compromet a aprovar la despesa plurianual que es deriva del
present conveni i assignar una subvenció, per sufragar les despeses produïdes per les tasques de
gestió i desenvolupament dels projectes per als propers anys, l’import de la qual, incorporarà la
quantia anual de 30.000 euros, corresponents als següents programes mediambientals: dia
escolar de l’arbre, grup de voluntariat “La Colla Verda” i el programa d’educació en centres de
secundària “Participa!”. Y les activitats a desenvolupar en l’espai de la Finca de Penya. Segons
les memòries adjuntes en els ANNEX I y II
.
La quantía total de la subvenció serà de 150.000 euros, que es distribuirà en cinc
anualitats de 30.000 euros cadascuna d´elles
Així mateix, L’AJUNTAMENT valorarà fer front a la cofinanciació de projectes o
convocatòries d’altres administracions públiques autonòmiques, estatals o europees.
La assignació a L’ASSOCIACIÓ i el desenvolupament de les activitats, dependrà de la
disponibilitat pressupostària de la partida 530.1700.48603 que s’anomenarà “Subvenció conveni
amb Acció Ecologista Agró per a activitats mediambientals i ús de la Casa Penya”.
Igualment, L’AJUNTAMENT col·laborarà amb L’ASSOCIACIÓ mitjançant el
personal que tradicionalment ha dedicat als treballs agraris de caràcter comunitari de l’estiu en
zones de marjal.
QUARTA.- Justificació. L’ASSOCIACIÓ, amb anterioritat al dia 15 de gener, haurà
de presentar a L’AJUNTAMENT la Memòria justificativa corresponent a la realització de la
contraprestació conveniada, junt als justificants corresponents a la legislació de subvencions.
CINQUENA.- Deure d’informació. L’ASSOCIACIÓ queda obligada a facilitar a
L’AJUNTAMENT tota la informació sobre el desenvolupament de les activitats previstes en
aquest conveni.
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El desenvolupament de les activitats, la seua programació i els materials de difusió
d’aquestes, seran supervisats pel Departament de Medi Ambient de l’ AJUNTAMENT.
SISENA.- Difusió dels projectes. L’ASSOCIACIÓ es compromet a que, en qualsevol
mitjà de difusió dels projectes objecte d’aquest conveni, es reflectisca clarament i de forma
destacada la col·laboració de L’AJUNTAMENT amb el mateix, sent motiu de reintegrament
que l’actuació no tinga la corresponent publicitat del finançament per part de l’ajuntament.
SETENA.- Obligació de compliment. Si per qualsevol causa s’observa que el projecte
no està desenvolupant-se en les condicions establertes en aquest conveni, L’AJUNTAMENT no
estarà obligat al compliment dels compromisos arreplegats en aquest conveni.
VUITENA.- Vigència. Aquest conveni entrarà en vigor a partir del dia 1 de març de
2011, mantenint la seua vigència fins al 31 de desembre de 2015, supeditada a la suficient
consignació pressupostària en cada exercici.
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NOVENA.- Venciment anticipat. L’incompliment de tot o part de les obligacions per
qualsevol dels signataris, podrà suposar el venciment anticipat del conveni, prèvia denúncia
expressa tal com indica la clàusula 13
DESENA.- Jurisdicció competent. La jurisdicció competent per a dirimir les
controvèrsies que es puguen produir en l’àmbit d’aquest conveni és la contenciós
administrativa.
ONZENA.- Requisits subjectius de la entitat beneficiària. Per a tindre la condició de
beneficiària de la subvenció L’ASSOCIACIÓ haurà de trobar-se en la situació que fonamenta la
seua concessió o hauran de concórrer les circumstàncies previstes per a això i no incórrer en cap
de les prohibicions per a ser beneficiari establides en l’article 13 de la Llei General de
Subvencions, inclosa la de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i
de Seguretat Social.
Els requisits necessaris per a ser beneficiari de la subvenció hauran de mantindre’s
durant tota la vigència del conveni.
Serà obligació de l’ ASSOCIACIÓ comunicar a L’AJUNTAMENT qualsevol variació
que es produïsca en la seua situació que afecte la seua condició de beneficiari de la subvenció.
A este efecte L’AJUNTAMENT podrà comprovar, com a mínim, durant tots els anys de
vigència de la concessió, que L’ASSOCIACIÓ es troba al corrent de les seues obligacions
tributàries, podent sol·licitar de L’ASSOCIACIÓ que realitze una declaració responsable de què
compleix les condicions per a ser beneficiària.
DOTZENA.- Obligacions de l'entitat beneficiària. L'entitat beneficiària assumeix les
obligacions següents:
a. Amb caràcter primordial, complir l'objectiu i realitzar les activitats que fonamenten la
concessió de la subvenció.
b. Anualment l'entitat beneficiària presentarà, en el mes de gener, el Pla Anual comprensiu
dels programes i pressupostos de les activitats a realitzar en cada exercici, que haurà de
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c.
d.
e.
f.
g.
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h.
i.
j.
k.

correspondre's amb les activitats i fins finançables arreplegades en el present conveni.
El Pla Anual serà aprovat per la Junta de Govern Local. En el cas que el Pla Anual
comporte diverses activitats, es presentarà una fitxa individualitzada de cada activitat
amb el pressupost corresponent
Per al primer any de vigència del present conveni, el termini de presentació del Pla
Anual serà d’un mes natural des de l’aprovació del conveni.
Presentar tota la documentació necessària per a la justificació de la subvenció
concedida.
En funció del Pla Anual, haurà de justificar-se les quantitats invertides abans del 15 de
gener de l´any següent
Facilitar quanta documentació li siga sol·licitada en relació amb les facultats de control
que corresponen a l'AJUNTAMENT en relació amb l’activitat subvencionada.
Donar l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament de programes activitats
o activitats de qualsevol tipus que siguen objecte de la subvenció i que siguen
finançades per l'AJUNTAMENT. L’esmentada publicitat s’efectuarà per mitjà de la
inserció de la llegenda i logotip municipal en tot material gràfic que s’elabore, tanques
publicitàries, catàlegs, fullets, cartells,etc. L’esmentada publicitat s’efectuarà durant tot
el període de realització de l'activitat subvencionada. L´Àrea gestora orientarà a l´entitat
beneficiària sobre la forma en què es portarà a terme tal publicitat
Serà motiu de reintegrament que les actuacions no tinguen la corresponent publicitat del
finançament per part de l'Ajuntament.
Comunicar a l'AJUNTAMENT qualsevol alteració o modificació de les condicions per
a ser beneficiari de la subvenció que poguera produir-se durant la vigència del conveni.
Mantenir les condicions i elements declarats en el projecte que van servir de base per a
atorgar la subvenció
Comunicar canvis de representants en el Registre d'Entitats.

TRETZENA.- Vigència del conveni. Aquest conveni entrarà en vigor, una vegada
subscrit per ambdós parts, a partir del dia 1 de març del 2011, mantenint la seua vigència fins al
31 de desembre del 2015, conforme a l’article 174.3 del Text Refós de la Llei d'Hisendes
Locals, que permet que en casos excepcionals el Ple de la Corporació podrà ampliar el número
d’anualitats així com elevar els percentatges a què es referix l'apartat 3 del mateix article
A este efecte l’ AJUNTAMENT habilitarà la corresponent consignació pressupostària
En cas de denúncia del conveni i renúncia de la concessió de la subvenció haurà de
sol·licitar-se per escrit abans del 31 de desembre de cada anualitat
CATORZENA.- Formalització del conveni. El conveni es perfecciona per mitjà de la
seua subscripció per les dos parts que intervenen, l'Excm. Ajuntament de Sagunt, entitat local
concedent, i l'Associació Acció Ecologista Agró, entitat beneficiària de la subvenció.
Eixe acte suposa l'acceptació incondicional de les seues clàusules, no podent ser objecte
de modificació ni variació sense l'anuència d'ambdós parts i constituïx el moment en que el
conveni comença a desplegar els seus efectes entre ambdós parts.
El conveni començarà a produir efectes des de l'1 de març del 2011, durant el primer
exercici de la seua vigència.
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A la resta d'anualitats l'eficàcia del conveni estarà supeditada a l'obligació de l'entitat
beneficiària de presentar durant el mes de gener, el programa anual d'activitats a realitzar, el
pressupost de l'exercici en curs dins del marc d'activitats a realitzar i els comptes de l'exercici
anterior
QUINZENA.- Quantia i pagament de la subvenció. La quantia de la subvenció que
ascendeix a la quantitat de 30.000 euros anuals que es troba consignada en la partida
530.1700.48603 del Pressupost General de l'Entitat Local, per a activitats mediambientals
Serà requisit per a rebre el pagament de cada anualitat, que s'haja rendit el compte de
l'exercici anterior, abans del 15 de gener. Correspondrà al Departament de Medi Ambient
inexcusablement comprovar que s'ha complit este requisit. En cas d’incompliment, se suspendrà
cautelarment la tramitació del pagament anticipat
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Abans d'ordenar-se el pagament de cada anualitat es comprobarà d'ofici i de forma anual
que la entidad beneficiaria es trobar al corrent de les seues obligacions fiscals amb l'Ajuntament
SETZENA.- Despeses subvencionables i despeses no subvencionables. La
subvenció, és destinarà a sufragar les despeses produïdes per les tasques de gestió i
desenvolupament dels projectes corresponents als següents programes mediambientals: dia
escolar de l’arbre, grup de voluntariat “La Colla Verda” i el programa d’educació en centres de
secundària “Participa!”. Y les activitats a desenvolupar en l’espai de la Finca de Penya.
El destí dels fons concedits podrà destinar-se als següents conceptes o despeses
corrents que s'especificaran en la sol·licitud i que podrà consistir en algun dels següents:
a) Retribucions i despeses de personal afecte l'activitat
b) Despeses de material, específic de l'activitat.
c) Assegurances d’accidents o responsabilitat civil afectes l'activitat o projecte
subvencionat.
d) Xicotetes despeses de reparació, manteniment i conservació de béns.
e) Adquisició de material d’oficina no inventariable.
f) Altres despeses diverses, entre ells els publicitaris i de propaganda, organització de
reunions, conferències i esdeveniments
g) Despeses relatives a la realització de cursos afectes l’activitat subvencionada.
Per altra banda, no seran subvencionables, en cap cas, les següents despeses:
a) Honoraris i indemnitzacions de qualsevol tipus als òrgans directius de l’
ASSOCIACIÓ, així com a persones vinculades als mateixos fins al primer grau de
parentiu, tant per consanguinitat com per afinitat.
b) L’adquisició de mobiliari, equips, béns de caràcter inventariable.
c) La realització de despeses d’inversió.
d) Interessos, recàrrecs deutors de les comptes bancaris, rebuts de taxes i impostos
municipals, despeses derivats d’operacions de crèdit ni despeses financers. així com
qualsevol despesa derivada d’una inadequada o ineficient gestió dels fons públics.
e) Sancions administratives i penals, així com les despeses de procediments judicials.
f) Despeses derivades de celebracions gastronòmiques o protocol·làries de cap tipus.
g) Despeses extres d’hotel i despeses sumptuàries de qualsevol naturalesa.
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DISSETENA.- Règim de compatibilitat amb altres subvencions. La subvenció
regulada en el present conveni no serà compatible amb cap altra subvenció municipal d’aquesta
Corporació.
De conformitat amb allò que disposa l’article 14.1.d) de la Llei General de Subvencions,
una de les obligacions de l’ ASSOCIACIÓ és comunicar a l’ AJUNTAMENT l’obtenció
d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades i
que reba tant d´entitats públiques com privades
Esta comunicació haurà d’efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb
anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

El original ha sido efectivamente firmado

DIVUITENA.- Règim de garanties. L’AJUNTAMENT exonera a L’ASSOCIACIÓ,
conforme a l’article 42.1 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, de l’obligació de constituir
garanties per tractar-se d’una entitat de gran arrelament i prestigi en el municipi.
DINOVENA.- Justificació de la subvenció. L’ASSOCIACIÓ haurà de justificar,
conforme a l’article 30 de la Llei General de Subvencions i article 73 del RGLS,per mitjà de
Compte Justificatiu la realització de l'activitat subvencionada, abans del 15 de gener de
l'exercici següent a aquell de què és tracte, per mitjà de la presentació de la següent
documentació en els models normalitzats :
1) Memòria d´actuació
2) Memòria econòmica que contindrà :
1. Declaració sobre les fonts de finançament del projecte
2. Relació classificada de les despeses
3. Les factures o documents de valor probatori, incorporats en la relació anterior
i acreditació del pagament, si és el cas
4. Liquidació econòmica de l´activitat ( despeses i ingresos).
5. Imputació de despeses entre els distints financiants del projecte
6. Desviacions succeïdes en l´execució dels projectes
7. Carta de reintegrament en el supòsit de sobrant de l´import de la subvenció
( despesa no realitzada) així com els interessos derivats dels mateixos
L´'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció pels imports anuals o la
justificació insuficient de la mateixa comportarà el reintegrament en el terme previst en la
clàusula següent.
La no execució de la despesa subvencionada corresponent a cada anualitat donarà lloc a
reintegrament parcial, que podrà ser voluntàriament reintegrat pel beneficiari.
VINTENA.- Reintegrament de la subvenció concedida. Conforme a l’article 37 de la
Llei General de Subvencions, l’ ASSOCIACIÓ haurà de reintegrar la subvenció total o parcial,
amb d’interès de demora que corresponga des del moment del pagament de la subvenció fins a
la data en què s'acorde la procedència del reintegrament, prèvia la tramitació del corresponent
expedient, en els casos següents:
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a) Incompliment de l’obligació en el termini que s’ establisca, sempre que no s’atenga al
requeriment que necessàriament haurà d’efectuar l’ AJUNTAMENT.
b) Obtenció de la subvenció sense reunir els requisits establerts.
c) Incompliment de la finalitat per a la que la subvenció va ser otorgada.
d) Incompliment de les condicions imposades a l’ ASSOCIACIÓ amb motiu de la
concessió de la subvenció.
e) Negativa per part de l’ ASSOCIACIÓ a les actuacions de control establides per part
de l’A JUNTAMENT per a comprovar el compliment de la finalitat de la subvenció.
Els reintegraments tindran la categoria d’ingressos de dret públic i, per tant, l’
AJUNTAMENT procedirà al seu cobrament per la via de constrenyiment, sense perjuí de les
responsabilitats a què hi haguera lloc.
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VINT-I-UNENA.- Règim jurídic. El règim jurídic aplicable està constituït pel present
conveni, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa i per les Bases d’execució del
Pressupost aprovades pel Ple de l’ AJUNTAMENT.

I perquè conste i en prova de conformitat, signen ambdues parts aquest conveni, imprès
en doble exemplar, i a un sol efecte, en el lloc i la data que consta ut supra.

L’ALCALDE

ACCIÓ ECOLOGISTA - AGRÓ

Alfredo Castelló Sáez

Enric Amer Blanch

Davant meu,
EL SECRETARI GENERAL

Alberto J. Arnau Esteller
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