
SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE MOIXENT DEL 10 DE 
MAIG DE 2018. 

SRS. ASSISTENTS A LA SESSIÓ

               PRESIDENT: Teófilo Fito Martí  

 Grup Popular
 Vicente Dubal Bon
 Mª Amparo Mollá Fito
 Mª Ángeles Wis López
Mª Teresa Olmo Cano (absent)
José Enrique Pérez Belda

                  Grup Socialista
          Francisco Moratal Ferrandis (absent)
          Josefina Calabuig Biosca 
          Jaime Delandés Moratalla 
          Mª José Mollá Ándrés         
          Emilio Ortíz Torres        

               SECRETARI: Domingo de Guzmán Abenza Guillamón

A la Casa Consistorial de la Vila de Moixent, i hora de les 14.00 del dia 10 de maig de dos mil  
divuit, es reuniren els Srs. abans relacionats, sota la Presidència del Sr. Alcalde-President, amb la  
assistència del Sr. Secretari de la Corporació.
Oberta la sessió pel Sr. President, comença el tractament dels assumptes especificats a l’ordre del  
Dia de la sessió, prèviament remès als integrants de la Corporació Local, el qual es transcriu tot  
seguit:

ORDRE DEL DIA

1. ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, HISENDA 
I URBANISME.

1.1. Ratificació dels decret de l’Alcaldia núm. 235 i 236 de data de 6 d’abril de 2018, 
sobre ajudes per projectes d’inversió per la millora, modernització i dotació d’infraestructures i  
serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, pels exercicis 2018 i 2019 (P.I. 
MOINSA i JAUME I). 

1.2. Aprovació conveni La Bastida de Les Alcusses.

1.- ASSUMPTES DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ, HISENDA I 
URBANISMO
10050100.P18
1.1. Ratificació dels decrets de l’Alcaldia núm. 235 i 236 de data de 6 d’abril de 2018, sobre  
ajudes per projectes d’inversió per la millora, modernització i dotació d’infraestructures i 
serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, pels exercicis 2018 i 2019 
(P.I. MOINSA i JAUME I). 
10050101.P18

Els decrets objecte de ratificació són:
- Resolució núm.  235 de data 6 d’abril de 2018, resolució de l’Alcaldia-Presidencia 

per la qual es sol·licita ajuda per a projectes d’inversió per la millora, modernització 
i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments 
tecnològics, pels exercicis 2018 i 2019 (Polígono Industrial Jaume I).

- Resolució núm.  236 de data 6 d’abril de 2018, resolució de l’Alcaldia-Presidencia 
per la qual es sol·licita ajuda per a projectes d’inversió per la millora, modernització 
i dotació d’infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments 
tecnològics, pels exercicis 2018 i 2019 (Polígono Industrial Moinsa I).



Els decrets núm. 235 i 236 de 6 d’abril de 2018, són ratificats per unanimitat de tots els  
membres de la Corporació presents.

1.2. Aprovació conveni La Bastida de Les Alcusses.
10050102.P18

Es dóna compte del contingut de la proposta:

PROPOSICIÓ

APROVACIO CONVENI DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES 2018

Atenent als següents antecedents i consideracions:

La Diputació de València, a través del Museu i  Servici d'Investigació Prehistòrica, i  
l'Ajuntament de Moixent, han estat col·laborant en les tasques i costos de manteniment i gestió 
del jaciment arqueològic de LA BASTIDA DELS ALCUSSES, d'acord amb les condicions dels 
diferents convenis signats. Per la Diputació de València ens han remés el text d’un nou conveni 
per a procedir a la seua aprovació, i poder mantindre la col·laboració entre les dos entitats per  
l’any 2018.

Per tant, es sotmès a la consideració de l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents 
Acords:

1r. – Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Moixent i la Diputació Provincial de  
València amb destinació al manteniment i gestió del jaciment arqueològic del poblat iber «La 
Bastida de les Alcusses», per a l’any 2018, que es transcriu tot seguit:

«CONVENI  AMB  L’AJUNTAMENT  DE 
MOIXENT PER  AL MANTENIMENT I  GESTIÓ 
DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC  IBER  DE  LA 
BASTIDA DE LES ALCUSSES

En la ciutat de València, a:

REUNITS:

D´una part, l´Excm. Sr. D. Jorge Rodríguez Gramage 
en qualitat de president de la Diputació de València, 
de conformitat amb el que preveu l´article 34 de la 
Llei 7/1985, de 2 d´abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, actuant en nom i representació d´esta 
Diputació,  en  virtut  de  la  facultat  conferida  per  la 
Junta de Govern de data  18 d´abril de 2017,  assistit 
per  D.  Vicente  Boquera  Matarredona,  secretari 
general de la Diputació, en l´exercici de les funcions 
de fedatari públic que li atribueix l’article 92 bis 1a) 
de  l´esmentada  Llei  Reguladora  de  les  Bases  del 
Règim Local.

I d'una altra D. Teófilo Fito Martí, actuant en qualitat 
d'Alcalde facultat pel Ple de l'Ajuntament de Moixent 
celebrat  el  10  de  maig  i  assistit  pel 
Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Moixent, a 
fi de prestar-li assessorament i donar fe de l'acte. 

CONVENIO  CON  EL  AYUNTAMIENTO  DE 
MOIXENT  PARA  EL  MANTENIMIENTO  Y 
GESTIÓN  DEL  YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO IBERO DE LA BASTIDA DE 
LES ALCUSSES
 
En la ciudad de Valencia, a:
 

REUNIDOS:
 
De  una  parte, el  Excmo.  Sr.  D.  Jorge  Rodríguez 
Gramage en calidad de presidente de la Diputación 
de Valencia,  de  conformidad con lo  que prevé el 
artículo  34  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril, 
Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local, 
actuando  en  nombre  y  representación  de  esta 
Diputación, en virtud de la facultad conferida por la 
Junta de Gobierno de fecha   18 de abril  de 2017, 
asistido  por  D.  Vicente  Boquera  Matarredona, 
secretario general de la Diputación, en el ejercicio 
de las funciones de fedatario público que le atribuye 
el  artículo  92  bis  1a)  de  la  mencionada  Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
 
Y de otra D. Teófilo Fito Martí, actuando en calidad 
de Alcalde facultado por el Pleno del Ayuntamiento 
de Moixent celebrado el 10 de mayo   y asistido por 
el  Secretario-Interventor  del  Ayuntamiento  de 
Moixent, al objeto de prestarle asesoramiento y dar 
fe del acto. 



Ambdós parts compareixents, en la representació que 
ostenten

EXPOSEN:

Primer:  Que  l´Ajuntament  de  Moixent  és  el 
propietari dels terrenys d´utilitat pública, ubicats en 
la  muntanya  l´Ombria,  designats  amb  el  núm.  76, 
situats en el seu propi terme municipal i en els que es 
troba el  jaciment  arqueològic  del  poblat  iber de la 
Bastida de les Alcusses.

Segon:  Que,  per  Resolució  del  director  general  de 
recursos forestals de la Conselleria de Medi Ambient, 
de la Generalitat  Valenciana, de data 3 de març de 
1995,  es  va  aprovar  l´ocupació  de  70.420  metres 
quadrats de l’esmentada muntanya per la Diputació 
de València (Servei d´Investigació Prehistòrica), per 
un termini de 25 anys, que finalitzarà el 3 de març de 
l´any 2020, per a dur a terme labors d´investigació 
arqueològica  per  part  dels  tècnics  de  l’esmentat 
Servei.

Tercer: Que el Museu de Prehistòria de la Diputació 
de València és des de l´any 1928 i fins al moment 
present, la institució que sempre ha dirigit i  marcat 
les  pautes  d´intervenció  en  el  poblat  iber  de  la 
Bastida de les Alcusses, tant en temes d´investigació 
(excavacions, publicacions i difusió), posada en valor 
del jaciment (manteniment, conservació, restauració, 
etc.),  així  com  en  la  creació  d´un  àrea  didàctica 
experimental.  Des  de  l´any  1990,  el  Museu  de 
Prehistòria de la Diputació de València du a terme el 
projecte  d´investigació  i  difusió  de  la  Bastida,  les 
despeses del qual són assumides, exclusivament, pel 
seu propi pressupost.

Quart: Que, amb data 22 de desembre de 1999, va 
ser  subscrit  un  conveni  de  col·laboració  entre  la 
Corporació Provincial i l´Ajuntament de Moixent, la 
finalitat  del  qual  era  el  manteniment  i  gestió  del 
jaciment  arqueològic  de  la  Bastida.  Assumix  la 
direcció científica la Diputació, a través del Museu 
de  Prehistòria,  i  corresponent  a  l´Ajuntament  de 
Moixent  una  sèrie  d´actuacions  referides  a 
abastiment d´aigua, sanejament, neteja i prestació de 
servici de vigilància i guies didàctics.

La dita col·laboraciò, vigent fins al 31 de desembre 
del 2017, ha oferit uns resultats magnífics, havent-se 
creat en el recinte de la Bastida un àrea didàctica per 
a escolars, així com la recreació d´una vivenda ibera 
equipada.
Per  tal  raó  ambdues  entitats  desitgen  mantindre  la 
seua col·laboració mitjançant d’un nou conveni per a 

Ambas partes comparecientes, en la representación 
que ostentan
 

EXPONEN:
 
Primero:  Que  el  Ayuntamiento  de  Moixent  es  el 
propietario  de  los  terrenos  de  utilidad  pública, 
ubicados en la montaña La Umbría, designados con 
el núm. 76, sitos en su propio término municipal y 
en los que se encuentra el yacimiento arqueológico 
del poblado ibero de la Bastida de les Alcusses.
 
Segundo: Que, por Resolución del director general 
de recursos  forestales de la  Conselleria  de Medio 
Ambiente, de la Generalitat Valenciana, de fecha 3 
de  marzo  de  1995,  se  aprueba  la  ocupación  de 
70.420 metros cuadrados de dicha montaña por la 
Diputación de Valencia (Servicio de Investigación 
Prehistórica),  por  un  plazo  de  25  años,  que 
finalizará el 3 de marzo del año 2020, para llevar a 
cabo  labores  de  investigación  arqueológica  por 
parte de los técnicos de dicho Servicio.
 
Tercero: Que  el  Museo  de  Prehistoria  de  la 
Diputación de Valencia es desde el año 1928 y hasta 
el momento presente, la institución que siempre ha 
dirigido y marcado las pautas de intervención en el 
poblado ibero de la Bastida de les Alcusses, tanto 
en  temas  de  investigación  (excavaciones, 
publicaciones  y  difusión),  puesta  en  valor  del 
yacimiento  (mantenimiento,  conservación, 
restauración, etc.), así como con la creación de una 
área didáctica experimental. Desde el año 1990, el 
Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia 
lleva a cabo el proyecto de investigación y difusión 
de  la  Bastida,  cuyos  gastos  son  asumidos, 
exclusivamente, por su propio presupuesto.
 
Cuarto: Que, con fecha 22 de diciembre de 1999, 
fue suscrito  un convenio de colaboración entre la 
Corporación  Provincial  y  el  Ayuntamiento  de 
Moixent, la finalidad del cual era el mantenimiento 
y  gestión  del  yacimiento  arqueológico  de  la 
Bastida.  Asume  la  dirección  científica  la 
Diputación,  a  través  del  Museo  de  Prehistoria  y 
corresponde al Ayuntamiento de Moixent una serie 
de actuaciones referidas a abastecimiento de agua, 
saneamiento, limpieza y prestación de servicio de 
vigilancia y guías didácticas.
 
Dicha  colaboración,  vigente  hasta  el  31  de 
diciembre  del  2017,  ha  ofrecido  unos  resultados 
magníficos, habiéndose creado en el recinto de la 
Bastida un área didáctica para escolares, así como 



l´2018, que s´ajuste a la realitat actual del jaciment 
arqueològic. consistent en la contractació de 2 guies i 
1 vigilant per al jaciment

En  conseqüència,  el  nou  conveni  es  regirà  per  les 
següents

CLÀUSULES

Primera:  La  Diputació  de  València,  a  través  del 
Museu  de  Prehistòria  i  del  Servici  d’Investigació 
Prehistòrica, i l’Ajuntament de Moixent, manifesten 
la seua voluntat de col·laborar en les tasques i costos 
de manteniment i gestió del jaciment arqueològic de 
la Bastida de les Alcusses, en el marc de la Ruta dels 
Ibers  València,,  d’acord amb les condicions que es 
fixen en el present conveni.

Segona: L’Ajuntament de Moixent reconeix i accepta 
que  el  Museu  de  Prehistòria  de  la  Diputació  de 
València  és  la  institució  que  dirigeix  la  política 
d’intervenció  científica  i  tècnica  en  el  jaciment,  la 
qual cosa suposa:

a)  Establir  les  línies  d’investigació  i  intervenció 
arqueològica i patrimonial i exercir la seua direcció.
b)  Fixar  els  criteris  de  conservació,  restauració, 
gestió i ús públic del jaciment.

c)  Participar  amb  un  representant  en  el  procés  de 
selecció  del  personal  tècnic  a  contractar  per 
l’Ajuntament de Moixent.

d)  Establir la planificació, horaris  i  organització de 
visites i activitats didàctiques, lúdiques, recreatives i 
turístiques del patrimoni iber del municipi.
 
e)  Supervisar  totes  les  publicacions  i  material  de 
caràcter  científic  i  divulgatiu  que  s’edita  sobre 
l’assentament.

f) Gestionar l’explotació i concedir permisos per a la 
filmació,  fotografia  o  rèplica  de  peces 
arqueològiques.

Tercera: El Museu de Prehistòria de la Diputació de 
València  reconeix  i  accepta  que  l’Ajuntament  de 
Moixent  participa  de  la  gestió  i  ús  públic  del 
patrimoni iber del municipi.

El finançament del projecte d’investigació i  difusió 
del poblat de la Bastida continuarà sent assumida per 
la Diputació de València, a través del pressupost del 
Servici de Cultura, comprometent-se l’Ajuntament de 
Moixent a col·laborar i fomentar, en la mesura de les 

la recreación de una vivienda ibera equipada.
 
Por tal razón ambas entidades desean mantener su 
colaboración mediante un nuevo convenio para el 
año  2018,  que  se  ajuste  a  la  realidad  actual  del 
yacimiento  arqueológico,  consistente  en  la 
contratación  de  2  guías  y  1  vigilante  para  el 
yacimiento.
 
En consecuencia, el nuevo convenio se regirá por 
las siguientes

CLÁUSULAS

Primera:  La Diputación de Valencia,  a través  del 
Museo  de  Prehistoria  y  del  Servicio  de 
Investigación  Prehistórica,  y  el  Ayuntamiento  de 
Moixent,  manifiestan su voluntad de colaborar en 
las tareas y costes de mantenimiento y gestión del 
yacimiento  arqueológico  de  la  Bastida  de  les 
Alcusses,  en  el  marco  de  la  Ruta  dels  Ibers 
València,  de acuerdo con las condiciones  que se 
fijan en el presente convenio.
 
Segunda: El Ayuntamiento de Moixent reconoce y 
acepta que el Museo de Prehistoria de la Diputación 
de Valencia es la institución que dirige la política de 
intervención científica y técnica en el yacimiento, 
lo que supone:
 
a)  Establecer  las  líneas  de  investigación  e 
intervención arqueológica y patrimonial y ejercer su 
dirección.
b) Fijar los criterios de conservación, restauración, 
gestión y uso público del yacimiento.
c) Participar con un representante en el proceso de 
selección  del  personal  técnico  a  contratar  por  el 
Ayuntamiento de Moixent.

d)  Establecer  la  planificación,  horarios  y 
organización  de  visitas  y  actividades  didácticas, 
lúdicas, recreativas y turísticas del patrimonio ibero 
del municipio. 

e) Supervisar todas las publicaciones y material de 
carácter científico y divulgativo que se edite sobre 
el asentamiento.

f)  Gestionar  la  explotación  y  conceder  permisos 
para  la  filmación,  fotografía  o  réplica  de  piezas 
arqueológicas.
Tercera: El Museo de Prehistoria de la Diputación 
de Valencia reconoce y acepta que el Ayuntamiento 
de Moixent participa de la gestión y uso público del 
patrimonio ibero del municipio.



seues  possibilitats,  les  iniciatives  i  projectes  de  la 
Diputació.

L’Ajuntament  de  Moixent  farà  constar  la 
col·laboració de la Diputació de València en les seues 
activitats, imprimint el seu logotip en lloc visible en 
tot el material gràfic i publicitat que s´edite, així com 
en tríptics, cartells, catàlegs, llibres, etc., i en quantes 
activitats  i  publicacions  es  duguen  a  terme,  per  a 
promocionar  l’àrea  didàctica  i  el  projecte 
d’investigació i difusió del jaciment, amb el mateix 
tractament quant a lloc i grandària que el logotip de 
l’Ajuntament, així com en la cartellera indicativa del 
propi jaciment.

L’Ajuntament de Moixent perceptor de la subvenció, 
s’obliga  a  la  publicació  de  tot  el  material  en  dos 
llengües oficials. I en el cas que s´opte per una sola, 
que  la  llengua  triada  siga  el  valencià,  remetent, 
almenys,  un  exemplar  al  Servici  de  Cultura  de  la 
Diputació  de  València,  una  vegada  coneguda  la 
concessió de la subvenció.

Quarta:  Anualment la Diputació de València fixarà 
l’aportació  que  es  destinarà  al  present  conveni, 
comprometent-se  l’Ajuntament  de  Moixent  a 
col·laborar  i  fomentar,  en  la  mesura  de  les  seues 
possibilitats, les iniciatives i projectes de la Diputació 
de València entorn del jaciment.

Quinta: A l’efecte de mantenir l’obertura al públic de 
l’àrea didàctica, amb les necessàries visites guiades, 
es planteja la necessitat d’assumir per ambdós parts 
un  conjunt  de  xicotetes  instal·lacions  i  servicis  de 
personal  tècnic,  que  es  distribueixen  de  la  manera 
següent:

Per part de l’Ajuntament de Moixent:

a) La  neteja  i  manteniment  del  jaciment 
arqueològic, la qual cosa suposa, entre altres, 
la reparació i col·locació de pedres caigudes, 
fumigar amb herbicida, l’arreplega del fem i 
l’ompliment de l’aljub; tot això en funció de 
les necessitats.

b) El  subministrament  de  papereres  i 
contenidors per al depòsit del fem.

c) La  contractació  d´un  vigilant,  a  jornada 
partida, incloent dissabtes i festius.

d) La  contractació  de  dos  guies,  que  seran 
seleccionats per l´Ajuntament amb presència 
en el tribunal de selecció, d´un representant 
del  Servei  d´Investigació  Prehistòrica  de la 
Diputació Provincial.  Les bases que regiran 
en  la  selecció  del  personal,  hauran  de  ser 

La  financiación  del  proyecto  de  investigación  y 
difusión  del  poblado  de  la  Bastida  continuará 
siendo  asumida  por  la  Diputación  de  Valencia,  a 
través  del  presupuesto  del  Servicio  de  Cultura, 
comprometiéndose el Ayuntamiento de Moixent  a 
colaborar  y  fomentar,  en  la  medida  de  sus 
posibilidades,  las  iniciativas  y  proyectos  de  la 
Diputación.
 
El  Ayuntamiento  de  Moixent  hará  constar  la 
colaboración de la  Diputación de Valencia  en sus 
actividades,  imprimiendo  su  logotipo  en  lugar 
visible en todo el material gráfico y publicidad que 
se edite, así como en trípticos, carteles, catálogos, 
libros, etc., y en cuantas actividades y publicaciones 
se lleven a cabo, para promocionar el área didáctica 
y  el  proyecto  de  investigación  y  difusión  del 
yacimiento, con el mismo tratamiento en cuanto a 
lugar y tamaño que el logotipo del Ayuntamiento, 
así  como  en  la  cartelera  indicativa  del  propio 
yacimiento.
 
El  Ayuntamiento  de  Moixent  perceptor  de  la 
subvención, se obliga a la publicación de todo el 
material en dos lenguas oficiales. Y en caso de que 
se opte por una sola, que la lengua elegida sea el 
valenciano, remitiendo, por lo menos, un ejemplar 
al Servicio de Cultura de la Diputación de Valencia, 
una vez conocida la concesión de la subvención.
 
Cuarta:  Anualmente  la  Diputación  de  Valencia 
fijará  la  aportación  que  se  destinará  al  presente 
convenio,  comprometiéndose  el  Ayuntamiento  de 
Moixent a colaborar y fomentar,  en la medida de 
sus posibilidades, las iniciativas y proyectos de la 
Diputación de Valencia en torno al yacimiento.

Quinta: Al efecto de mantener la apertura al público 
del  área  didáctica,  con  las  necesarias  visitas 
guiadas,  se  plantea  la  necesidad  de  asumir  por 
ambos partes un conjunto de pequeñas instalaciones 
y servicios de personal técnico, que se distribuyen 
de la siguiente manera:
 
Por parte del Ayuntamiento de Moixent:
 

a)     a)  La  limpieza  y  mantenimiento  del  yacimiento 
arqueológico,  lo  cual  supone,  entre  otros,  la 
reparación y colocación de piedras caídas, fumigar 
con herbicida, la recogida de la basura y el llenado 
del aljibe; todo esto en función de las necesidades.

b)      b) El suministro de papeleras y contenedores para 
el depósito de la basura.

c)      c)  La  contratación  de  un  vigilante,  a  jornada 



aprovades per l´Ajuntament de Moixent i la 
Diputació de València.

Per part de la Diputació:
La  concessió  d´una  subvenció  directa  que 
figurarà en el pressupost durant cada un dels 
anys  de  vigència  del  present  conveni.  L
´import de la subvenció corresponent a l´any 
2018, ascendeix a 56.051,81 euros, a càrrec 
de  l´aplicació  pressupostària 
301.33407.46200  del  pressupost  de  l
´esmentat any i  anirà destinada a cobrir  les 
despeses dels següents servicis prestats per l
´Ajuntament de Moixent i corresponents a:

- El  servici  de  didàctica  i  visites  al 
jaciment que es prestarà per mitjà de la 
contractació de dos guies.

- La contractació d´un vigilant,  a  jornada 
partida, inclosos dissabtes i festius.

La subvenció anual es justificarà abans del dia 31 de 
novembre  del  2018,  i  per  a  això  s´aportaran  els 
documents originals justificatius de les despeses dels 
esmentats servicis. Seran admissibles els justificants 
de despeses realitzades des del dia 1 de gener de l
´any en què es concedisca la subvenció.

La  no  justificació  de  la  subvenció  serà  causa  de 
pèrdua de la subvenció concedida.

Sexta: El present conveni tindrà vigència fins al 31 de 
desembre  del  2018,  sense  possibilitat  de  pròrroga, 
sempre  condicionat  a  l’existència  de  crèdit  en  l
´exercici pressupostari corresponent.
Séptima:  El  present  conveni  podrà  extingir-se  per 
mutu acord, per incompliment d´una de les parts, per 
renúncia o per desistiment, i haurà de comunicar-se 
per escrit a l´altra part en un termini màxim d´un mes 
des  que  s´acorda,  a  l´efecte  de  procedir  a  la 
liquidació del conveni i de les obligacions que en ell 
estan contemplades.

Octava:  En  tot  el  que  preveu  este  conveni  caldrà 
ajustar-se al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre,  General  de  Subvencions,  i  la  resta  de 
legislació aplicable.

Novena: La Diputació de València i l´Ajuntament de 
Moixent  es  comprometen  a  resoldre  de  manera 
amistosa  qualsevol  desacord  que  puga  sorgir  en  el 
desenrotllament  del  present  conveni.  En  cas  de 
conflicte  acorden  el  sotmetiment  als  tribunals  de 

partida, incluyendo sábados y festivos.
d)     d)  La  contratación  de  dos  guías,  que  serán 

seleccionados por el Ayuntamiento con presencia en 
el  tribunal  de  selección,  de  un  representante  del 
Servicio  de  Investigación  Prehistórica  de  la 
Diputación Provincial. Las bases que regirán en la 
selección del personal, deberán ser aprobadas por el 
Ayuntamiento  de  Moixent  y  la  Diputación  de 
Valencia.

Por parte de la Diputación:
La  concesión  de  una  subvención  directa  que 
figurará en el presupuesto de vigencia del presente 
convenio.  El  importe  de  la  subvención 
correspondiente  al  año  2018,  asciende  a 
56.051,81euros,  a  cargo  de  la  aplicación 
presupuestaria  301.33407.46200  del  presupuesto 
del  mencionado  año  e  irá  destinada  a  cubrir  los 
gastos de los siguientes servicios prestados por el 
Ayuntamiento de Moixent y correspondientes a:
 

-     El  servicio  de  didáctica  y  visitas  al 
yacimiento que se prestará mediante la 
contratación de dos guías.

-     La  contratación  de  un  vigilante,  a 
jornada  partida,  incluyendo sábados y 
festivos.
 

La subvención anual se justificará antes del día 31 
de noviembre de 2018, y para ello se aportarán los 
documentos  originales  justificativos  de  los  gastos 
de los mencionados servicios. Serán admisibles los 
justificantes de gastos realizados desde el día 1 de 
enero del año en que se conceda la subvención.
 
La no justificación de la subvención será causa de 
pérdida de la subvención concedida.
 
Sexta: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 
31  de  diciembre  del  2018,  sin  posibilidad  de 
prórroga,  siempre condicionado a la existencia de 
crédito  en  el  ejercicio  presupuestario 
correspondiente.
 
Séptima:  El  presente  convenio  podrá  extinguirse 
por mutuo acuerdo, por incumplimiento de una de 
las  partes,  por  renuncia  o  por  desistimiento,  y 
deberá comunicarse por escrito a la otra parte en un 
plazo máximo de un mes desde que se acuerda, al 
efecto de proceder a la liquidación del convenio y 
de las obligaciones que en él están contempladas.
 
Octava:  En  todo  lo  previsto  en  este  convenio  se 
estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre,  General  de  Subvenciones,  y  demás 



València, amb renúncia al seu propi fur.

I perquè conste i en prova de conformitat, les parts 
interessades  subscriuen  la   present  pròrroga  del 
conveni per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la  
data en què es diligència l´última firma.

legislación aplicable.
 
Novena:  La  Diputación  de  Valencia  y  el 
Ayuntamiento  de  Moixent  se  comprometen  a 
resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo a 
que  pueda  surgir  en  el  desarrollo  del  presente 
convenio.  En  caso  de  conflicto  acuerdan  el 
sometimiento  a  los  tribunales  de  Valencia,  con 
renuncia a su propio fuero.

Y para que conste y en prueba de conformidad, las 
partes  interesadas  suscriben  la  presente  prórroga 
del Convenio por triplicado y a un solo efecto, en el 
lugar y la fecha en que se diligencia la última firma.

Per la Diputació de València /
Por la Diputación de Valencia

El President/El Presidente

Jorge Rodríguez Gramage

Per l´Ajuntament de Moixent /
Por el Ayuntamiento de Moixent

L´Alcalde / El Alcalde

Teófilo Fito Martí

El secretari general de la Diputació de 
València /

El secretario general de la Diputación de 
Valencia

Vicente Boquera Matarredona»

El  secretari-interventor de l’Ajuntament 
de Moixent / 

El  secretario-interventor del 
Ayuntamiento de Moixent

2n. Remetre certificat del present Acord a la Diputació de València, àrea de Cultura i al 
Servei d’Investigació Prehistòrica als efectes oportuns.»

Per unanimitat dels membres presents, el Ple de la Corporació adopta el següent acord:

1r. –  Aprovar  el  conveni  entre  l’Ajuntament  de  Moixent  i  la  Diputació  Provincial  de 
València amb destinació al manteniment i gestió del jaciment arqueològic del poblat iber «La 
Bastida de les Alcusses», per a l’any 2018, que es transcriu en l’antecedent del present acord.

2n. Remetre certificat del present Acord a la Diputació de València, àrea de Cultura i al 
Servei d’Investigació Prehistòrica als efectes oportuns.»

Sent las 14.15  hores, s’alça la sessió per la Presidència de la que jo el Secretari done fe. 

Document signat digitalment.
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