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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 22
Data: 3 de juny de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 27 de maig de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 49/2016.
1.3. Proposta de concessió de pròrroga de la llicència d'obres majors a nom Rafael Ortega
Chorva, per a la construcció de quadra de cavalls en la parcel·la 30 del polígon 52.
1.4. Proposta de rectificació d'errors de l'acord de la Junta de Govern Local de data 06/05/2016
d'aprovació de la 3a Revisió de preus del contracte “Neteja dels col·legis públics, pavellons
esportius i dependències municipals”.
1.5. Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica a la Fundació de la Comunitat Valenciana
Hospital Provincial de Castelló corresponent a l'exercici 2016.
1.6. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Grup
d’Espeleologia Geon d’Onda, per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense
ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016).
1.7. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Club Desplome,
per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda
(pressupost 2016).
1.8. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Club Fútbol
Sala Navarti, per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre
d’Onda (pressupost 2016).
1.9. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Club Azulev
Fútbol Sala, per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre
d’Onda (pressupost 2016).
1.10.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Club de Tenis
Taula Stmo. Salvador, per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense ànim
de lucre d’Onda (pressupost 2016).

1.11.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Grup d’Esplai
Bolos Serranos, per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense ànim de
lucre d’Onda (pressupost 2016).
1.12.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Club Slot
Onda, per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda
(pressupost 2016).
1.13.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 27 de maig de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 27 de maig de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 49/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació d'1 de juny de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, Regidora delegada d'Intervenció, Gestió pressupostària i Recaptació,
fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 1337/2015
de 22 de juny, modificat per decret de l'alcaldia número 1869/2015, de modificació i
ampliació de competències en la Junta de Govern Local, reassignació de matèries a Àrees
organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d'alcalde i
regidors.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 49/2016, que recullen les factures per despeses
corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
Atés que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny, de delegació de competències, modificat per decret de l'alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
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reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d'alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 49/2016 per import de 72.277,95 euros
corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta de concessió de pròrroga de la llicència d'obres majors a nom Rafael
Ortega Chorva, per a la construcció de quadra de cavalls en la parcel·la 30 del polígon
52.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 30 de maig de 2016, que diu:
“Vista la sol·licitud de pròrroga per a la finalització d'obres majors obres efectuada per Rafael
Ortega Chorva, amb NIF número , amb data registre d'entrada 26 de maig de 2016.
Vist que la llicència d'obres majors va ser concedida mitjançant un acord de la Junta de
Govern Local de data 16 de març de 2009, atorgant-li un termini de 30 dies per al seu inici i
un altre de dos mesos per a la seua finalització.
Vist que, mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2010, es va
concedir a l'interessat una pròrroga de trenta dies per a l'inici de les obres.
Vist l'informe emés pel TAG de l'Àrea de Territori i l'arquitecte municipal, de data 30 de maig
en el qual el que s'emet un informe favorable la pròrroga sol·licitada.
Considerant l'article 225.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, amb vigència a partir del dia 20 d'agost
de 2014, “els ajuntaments podran concedir pròrrogues dels terminis de les llicències per un
nou termini no superior a l'inicialment acordat, sempre que la llicència siga conforme amb
l'ordenació urbanística vigent en el moment de l'atorgament de la pròrroga
Considerant que de conformitat amb allò que disposa larticle 21.1.q) de la Llei 7/85 de 2
d'abril, de Bases de Règim local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/2986, de 28 de novembre, l'alcaldia és l'òrgan competent per a la concessió,
denegació i prorroga de les llicències d'edificació, si bé esta atribució ha sigut delegada en la
Junta de Govern local, per decret número 1.337/2015, de 22 de juny.

PROPOSA
Primer. Concedir a Rafael Ortega Chorva, amb NIF , pròrroga de dos mesos per a la
finalització de les obres majors emparades en la llicència d'obres concedida per la Junta de
Govern Local el 16 de març de 2.009, per a la construcció de quadra de cavalls en la
parcel·la 30 del polígon 52, i que tindrà efectes a partir de la data de la notificació.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta de rectificació d'errors de l'acord de la Junta de Govern Local de data
06/05/2016 d'aprovació de la 3a Revisió de preus del contracte “Neteja dels col·legis
públics, pavellons esportius i dependències municipals”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 30 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 06/05/2016, en la que s'aprova la 3a de
revisió de preus del contracte “Neteja dels col·legis públics, pavellons esportius i
dependències municipals”, per un import de -2,916,43 €/anuals (21% IVA inclòs).
Vist que l'import del contracte abans de la revisió de preus era de 518.953,62 €/anuals (21%
IVA inclòs) i que la variació aplicable de l'IPC és del -0,680% corresponent al 85% de la variació
de l'IPC durant el període març-2015 a març-2016, la qual cosa suposa una disminució del
mateix de -3.528,88 €.
Vist que hi ha un error en la revisió de preus aprovada, atés que l'import a disminuir del
mateix no és de -2.916,43 €/anuals, sinó de -3.528,88 €, quedant un import global després de
la revisió de 515.424,74 € (21% IVA inclòs).
Atès l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, segons el qual les
Administracions Públiques poden en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,
rectificar els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Rectificar l'acord de la Junta de Govern Local 06/05/2016, d'aprovació de la 3a
Revisió de preus del contracte “Neteja dels col·legis públics, pavellons esportius i
dependències municipals”.
Segon. Anul·lar l'autorització i disposició de la despesa per un import de -3.528,88
euros/anuals.
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Tercer. Notificar el present acord a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA,
CIF , i domicili a Almassora, camí Pla de Musseros s/n, recordant-li que, si és el cas, haurà
de presentar en Intervenció la factura corresponent a la diferència dels imports facturats des
d'abril-2016 fins a la data, així com a emetre les noves factures amb aplicació de la revisió
de preus acordada.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica a la Fundació de la Comunitat
Valenciana Hospital Provincial de Castelló corresponent a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 13 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de l'aportació econòmica de l'Ajuntament d'Onda a
la Fundació de la comunitat Valenciana Hospital Provincial de Castelló corresponent a
l'exercici 2016.
Vist que El Ple de l'Ajuntament d'Onda, en sessió ordinària de 30 d'abril de 2007, va acordar
l'adhesió de l'Ajuntament, com a membre del Patronat, a la Fundació de la Comunitat
Valenciana Hospital Provincial de Castelló i l'acceptació del seus estatuts.
Vistos els estatuts de la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital Provincial de
Castelló.
Vistos els objectius d'interés públic, social i sanitari de l'Ajuntament d'Onda al col·laborar
amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital Provincial de Castelló.
Vistos els certificats de l'Agència Tributària, l'informe emés per la Tresoreria de l'Ajuntament
d'Onda i el llistat emés per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Vist que en el Pressupost General de 2016 es concedix una subvenció a la Fundació de la
Comunitat Valenciana Hospital Provincial de Castelló per import de 6.000 euros (RC amb
número d'operació 2.2016.1.06747, de 21 de març de 2016).
Vist l'informe de la tècnica d'Educació i Normalització Lingüística de data 13 de maig de
2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons.
Atès el que disposa a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2,568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015 de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.

PROPOSA:
Primer. Aprovar l'aportació econòmica a la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital
Provincial de Castelló corresponent a l'exercici 2016 per import de 6.000 euros.
Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de la gaste aprovada en el punt primer,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 312.48000 (RC de data 21 de març de 2016, amb
número d'operació 2.2016.1.06747) del vigent Pressupost Ordinari.
Tercer. Ordenar el pagament de l'obligació anterior.
Quart. Notificar este acord a la Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital Provincial de
Castelló.
Quint. Traslladar el present acord als servicis econòmics als efectes escaients.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Grup
d’Espeleologia Geon d’Onda, per a la realització d’activitats esportives per a entitats
sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 27 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 27,
de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016), l’anunci
de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província
número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Grup
d’Espeleologia Geon d’Onda per import de 2.682,48€.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 23 de maig
de 2016 por Juan Francisco Leal Ramos con NIF número , com a president del Grup
d’Espeleologia Geon d’Onda.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Grup d’Espeleologia Geon d’Onda,
compleix els requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor
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amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per el tècnic d’Esports (per resolució núm.835/2016 de 19
d'abril) la gestora de Festes amb data 26 de maig de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la bestreta del 70 % de la subvenció del pressupost de 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

Grup d’Espeleologia Geon d’Onda

NIF

IMPORT
1.877,73 €

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 340 48000 (RC núm. 2.2016.101805) del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Club
Desplome, per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense ànim de
lucre d’Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 27 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 27,
de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de

les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016), l’anunci
de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província
número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Club
Desplome per import de 3.755,47 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 19 de maig
de 2016 (RE 9768) per Jose Luis Madueño Jiménez, amb NIF número , com a president del
Club Desplome.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Club Desplome, compleix els requisits
establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per el tècnic d’Esports (per resolució núm.835/2016 de 19
d'abril) la gestora de Festes amb data 26 de maig de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la bestreta del 70 % de la subvenció del pressupost de 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR Club Desplome

2016 340 48000

Club Desplome

NIF

IMPORT
2.628,82 €

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 340 48000 (RC núm. 2.2016.101805) del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.8. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Club
Fútbol Sala Navarti, per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense
ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 27 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 27,
de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016), l’anunci
de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Club Fútbol
Sala Navarti per import de 11.320,07 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 18 de maig
de 2016 (RE 9663) per Javier Robles Garcia, amb NIF número , com a president del Club
Fútbol Sala Navarti.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Club Fútbol Sala Navarti, compleix els
requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per el tècnic d’Esports (per resolució núm.835/2016 de 19
d'abril) la gestora de Festes amb data 26 de maig de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:

Primer. Aprovar la bestreta del 70 % de la subvenció del pressupost de 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

Club Fútbol Sala Navarti

NIF

IMPORT
7.924,04 €

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 340 48000 (RC núm. 2.2016.101805) del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Club
Azulev Fútbol Sala, per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense ànim
de lucre d’Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 27 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 27,
de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016), l’anunci
de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província
número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Club Azulev
Fútbol Sala per import de 4.452,92 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 19 de mayo
de 2016 por Jose Luis Navarro Garcia, con NIF número , com a president del Club Azulev
Fútbol Sala.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Club Azulev Fútbol Sala, compleix els
requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
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Vist l'informe favorable emès per el tècnic d’Esports (per resolució núm.835/2016 de 19
d'abril) la gestora de Festes amb data 26 de maig de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la bestreta del 70 % de la subvenció del pressupost de 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

Club Azulev Fútbol Sala

NIF

IMPORT
3.117,04 €

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 340 48000 (RC núm. 2.2016.101805) del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Club
de Tenis Taula Stmo. Salvador, per a la realització d’activitats esportives per a entitats
sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 27 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 27,
de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016), l’anunci

de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província
número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Club de
Tenis Taula Stmo. Salvador per import de 4.828,47 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 18 de maig
de 2016 (RE 9719) per Vicente Pedro Vidal Gari, amb NIF número , com a president del
Club de Tenis Taula Stmo. Salvador.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Club de Tenis Taula Stmo. Salvador,
compleix els requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per el tècnic d’Esports (per resolució núm.835/2016 de 19
d'abril) la gestora de Festes amb data 26 de maig de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la bestreta del 70 % de la subvenció del pressupost de 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

Club de Tenis Taula Stmo. Salvador

NIF

IMPORT
3.379,92 €

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 340 48000 (RC núm. 2.2016.101805) del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.11. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Grup
d’Esplai Bolos Serranos, per a la realització d’activitats esportives per a entitats
sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 27 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 27,
de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016), l’anunci
de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Grup
d’Esplai Bolos Serranos per import de 804,74 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 23 de maig
de 2016 por Jose Ramón Contreras Triscar, con NIF número , com a president del Grup
d’Esplai Bolos Serranos.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Grup d’Esplai Bolos Serranos,
compleix els requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per el tècnic d’Esports (per resolució núm.835/2016 de 19
d'abril) la gestora de Festes amb data 26 de maig de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la bestreta del 70 % de la subvenció del pressupost de 2016:

APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

Grup d’Esplai Bolos Serranos

NIF

IMPORT
563,31 €

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 340 48000 (RC núm. 2.2016.101805) del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Club
Slot Onda, per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre
d’Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 27 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 27,
de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016), l’anunci
de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província
número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Club Slot
Onda per import de 1.716,79 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 19 de maig
de 2016 (RE 9773) per Salvador Ramos Serrano, amb NIF número , com a president del
Club Slot Onda.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Club Slot Onda, compleix els requisits
establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per el tècnic d’Esports (per resolució núm.835/2016 de 19
d'abril) la gestora de Festes amb data 26 de maig de 2016.
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Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la bestreta del 70 % de la subvenció del pressupost de 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

Club Slot Onda

NIF

IMPORT
1.201,75 €

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 340 48000 (RC núm. 2.2016.101805) del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.

