ASUNTO: CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS I
L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ PER A FACILITAR L'INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES I
METODOLOGIES I DE RECURSOS MATERIALS PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE
COMPETÈNCIA MUNICIPAL
En relació amb el model de conveni subscrit en data 29 d'octubre de 2015 entre l'Ajuntament
de Vinaròs i l'Ajuntament de Benicarló per a facilitar l'intercanvi d'experiències i metodologies i
de recursos materials per a la prestació de serveis de competència municipal.

1. L'article 10 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL)
estableix que:
1. La Administración local y las demás Administraciones Públicas ajustarán sus relaciones
recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos
competenciales respectivos.
2. Procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y,
especialmente, con las de las restantes Administraciones Públicas, cuando las actividades o los
servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades, incidan o
condicionen relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o
complementarios de los de éstas.

Número : 2015-0048 Data : 18/11/2015

INFORMO

INF PLENO

3. Las funciones de coordinación no afectaran en ningún caso a la autonomía de las entidades
locales.

2. Segons allò disposat a l'art. 57 de la LRBRL, la cooperació econòmica, tècnica i
administrativa entre l'Administració local i les Administracions de l'Estat i de les Comunitats
Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interés comú, es desenvoluparà amb
caràcter voluntari, baix les formes i en els termes previstos en les Lleis, la qual cosa podrà
tindre lloc, en tot cas, mitjançant els consorcios o convenis administratius que pogueren
subscriure's. Cal entendre al respecte que res no obsta a què aquesta col·laboració es porte a
terme també entre Administracions d'una mateixa naturalesa, en aquest cas de caràcter local.
3. Per la seua part, l'art. 111 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local
de la Comunitat Valenciana disposa que:
1. Las entidades locales de la Comunitat Valenciana podrán cooperar entre sí o con la
administración del Estado o de la comunidad autónoma a través de convenios o acuerdos que
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S'informa favorablement l'aprovació del conveni de col·laboració de referència.
Tanmateix, a fi d'acomplir amb el principi de seguretat jurídica, es recomana que no siguen
signats convenis interadministratius que hagen de ser posteriorment ratificats pel Ple.
És a dir, que el que cal, en tot cas, és seguir l'ordre lògic d'aprovació per part de l'òrgan
competent, en aquest cas el Ple de la Corporació, i la firma posteriorment del document de
formalització de la relació jurídica entre els representants d'ambdues administracions.
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4. L'òrgan competent per a l'aprovació serà el Ple de la Corporació, atés que es tracta d'una
relació interadministrativa.
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tengan por finalidad la ejecución en común de obras, la prestación de servicios comunes o la
utilización conjunta de bienes o instalaciones.
2. Dichos convenios o acuerdos contendrán:
a) Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una
de las partes.
b) La competencia que ejerce cada administración.
Su financiación.
c) Las actuaciones que se acuerde desarrollar para su cumplimiento.
d) El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes
firmantes del convenio.
e) La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, así como la forma de
terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.
f) Los mecanismos a utilizar para la realización de las actuaciones conjuntas y la resolución
de los conflictos que pudieran plantearse.
g) La posibilidad de crear un órgano mixto de vigilancia y control para resolver los
problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los
Convenios de colaboración.

