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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 31
Data: 5 d'agost de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.10 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)
Rosa María Gómez Sancho, interventora acctal.
Ignacio J. Martínez Ballester, oficial major, secretari p.s.
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 29 de juliol 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. 80/2016.
1.3. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per Kartogroup
España, SL, per a la instal·lació d'una línia subterrània trifàsica en mitjana tensió a 20 K.V.,
en el carrer Camí del Palmerar, núm. 13 (SUR-8).
1.4. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per Kartogroup
España, SL, per a la instal·lació d'un centre de transformació, en el carrer Camí del
Palmerar, núm. 13 (SUR-8).
1.5. Proposta de concessió de pròrroga de la llicència d'obres infraestructura agrària a nom
José Juan García Zafon, en la parcel·la 18 del polígon 52.
1.6. Proposta de concessió de la llicència ambiental sol·licitada per Elite Detalles Cerámica,
S.L. per a exercir una activitat de comerç al detall i a l'engròs amb emmagatzemament de
taulellets i paviments, en la CV-20, km. 9 (Ctra. Viver-Pto de Borriana, 53), d'Onda.
1.7. Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació d'edificis i
vivendes d'Onda.
1.8. Proposta de rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data 04/03/2016, sobre
1a modificació i 1a pròrroga del contracte del servei: “Pòlisses d'assegurances de
l'Ajuntament d'Onda”.
1.9. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis: "Inventari de
materials arqueològics de l'alcassaba del Castell d'Onda".
1.10.Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de serveis: “Programa Onda
Factory per a el foment de l'ocupació”.
1.11.Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i

Esport, per a l'ajuda del transport universitari a la Universitat Jaume I de Castelló.
1.12.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Ordinari 000335/2014 del
Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Castelló.
2.2. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 29 de juliol de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 29 de juliol 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. 80/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 2 d'agost 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 80/2016, 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,
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
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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. 80/2016 per import de 125.918,62 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 llicència municipal d'obra major sol·licitada per
Kartogroup España, SL, per a la instal·lació d'una línia subterrània trifàsica en mitjana
tensió a 20 K.V., en el carrer Camí del Palmerar, núm. 13 (SUR-8).
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 29 de juliol de 2016, que
diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/45 de sol·licitud de llicència municipal d'obra major,
presentada per Kartogroup España, SL, amb CIF número , i domicili a efecte de
notificacions, en la Partida Juan Rodrigo, Camí Xamusa, s/n, de Borriana, per a la
instal·lació d'una línia subterrània trifàsica en mitjana tensió a 20 K.V., en el carrer Camí del
Palmerar, núm. 13 (SUR-8), segons projecte tècnic redactat per l'enginyer tècnic industrial
Vicente Ambou Segarra i visat pel col·legi professional corresponent amb data 5 d'octubre
de 2015.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient favorables a la concessió de la
llicència d'obres sol·licitada.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, de
conformitat amb el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal
reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, que subjecta a llicència
urbanística l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que
les llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.

Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per
decret número 1337/2015 de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'obres a Kartogroup España, SL, amb CIF número , i
domicili a efecte de notificacions, en la Partida Juan Rodrigo, Camí Xamusa, s/n, de
Borriana, per a la instal·lació d'una línia subterrània trifàsica en mitjana tensió a 20 K.V., en
el carrer Camí del Palmerar, núm. 13 (SUR-8), amb referència cadastral
0162910YK4206S0001DH, segons projecte tècnic redactat per l'enginyer tècnic industrial
Vicente Ambou Segarra i visat pel col·legi professional corresponent amb data 5 d'octubre de
2015. El pressupost de les obres és de 6.121,15 €. Sent el constructor Electromontajes
Roldán, SL.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
3. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
Tercer. Autoritzar l'ocupació de la via pública en una superfície de 27 m2 durant 3 dies.
Quart. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, per a la realització de les
obres es fixen els terminis següents:
A) Inici: 30 dies, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord.
B) Execució de les obres: 6 mesos a comptar de l'endemà al de l'inici de les obres.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou termini
no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei 5/2014, de 25
de juliol.
Quint. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar el mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per
Kartogroup España, SL, per a la instal·lació d'un centre de transformació, en el carrer
Camí del Palmerar, núm. 13 (SUR-8).
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Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 29 de juliol de 2016, que
diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/45 de sol·licitud de llicència municipal d'obra major,
presentada per Kartogroup España, SL, amb CIF número , i domicili a efecte de
notificacions, en la Partida Juan Rodrigo, Camí Xamusa, s/n, de Borriana, per a la
instal·lació d'un centre de transformació, en el carrer Camí del Palmerar, núm. 13 (SUR-8),
segons projecte tècnic redactat per l'enginyer tècnic industrial Vicente Ambou Segarra i visat
pel col·legi professional corresponent amb data 5 d'octubre de 2015.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient favorables a la concessió de la
llicència d'obres sol·licitada.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, de
conformitat amb el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal
reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, que subjecta a llicència
urbanística l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que
les llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per
decret número 1337/2015 de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'obres a Kartogroup España, SL, amb CIF número , i
domicili a efecte de notificacions, en la Partida Juan Rodrigo, Camí Xamusa, s/n, de
Borriana, per a la instal·lació d'un centre de transformació, en el carrer Camí del Palmerar,
núm. 13 (SUR-8), amb referència cadastral 0162910YK4206S0001DH, segons projecte
tècnic redactat per l'enginyer tècnic industrial Vicente Ambou Segarra i visat pel col·legi
professional corresponent amb data 5 d'octubre de 2015. El pressupost de les obres és de
19.710 €. Sent el constructor Electromontajes Roldán, SL.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:

1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
3. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
Tercer. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, per a la realització de les
obres es fixen els terminis següents:
A) Inici: 30 dies, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord.
B) Execució de les obres: 6 mesos a comptar de l'endemà al de l'inici de les obres.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou termini
no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei 5/2014, de 25
de juliol.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar el mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de concessió de pròrroga de la llicència d'obres infraestructura agrària
a nom José Juan García Zafon, en la parcel·la 18 del polígon 52.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat d'1 d'agost de 2016, que
diu:
“Vista la sol·licitud de pròrroga per a l'inici d'obres d'infraestructura agrària efectuada per
José Juan García Zafon, amb NIF , amb data registre d'entrada 27 de juliol de 2016.
Vist que la llicència d'obres va ser concedida mitjançant un acord de la Junta de Govern
Local de data 17 de juny de 2016, atorgant-li un termini de 30 dies per al seu inici i un altre
de tres mesos per a l'execució material de les obres.
Vist l'informe emés pel TAG de l'Àrea de Territori i l'arquitecte municipal, de data 1 d'agost 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,
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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 José Juan García Zafon, amb NIF , i domicili a efecte de notificacions
en , pròrroga de 30 dies per a l'inici de les obres d'infraestructura agrària emparades en la
llicència d'obres concedida per la Junta de Govern Local el 17 de juny de 2.016, per a la
transformació agrícola de la parcel·la 18 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.
1.6. Proposta de concessió de la llicència ambiental sol·licitada per Elite Detalles
Cerámica, S.L. per a exercir una activitat de comerç al detall i a l'engròs amb
emmagatzemament de taulellets i paviments, en la CV-20, km. 9 (Ctra. Viver-Pto de
Borriana, 53), d'Onda.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 d'agost de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 6.7.3.B/2016/10 instruït a sol·licitud de Elite Detalles Ceránmica, S.L
amb CIF , i domicili a efecte de notificacions en Partida Llometa, s/n, de Ribesalbes, per a
exercir una activitat de comerç al detall i a l´engròs amb emmagatzemament de taulellets i
paviments en la direcció abans indicada.
Vist que en l'expedient consta el certificat de compatibilitat urbanística, de 18 d´abril de
2016, així com l'informe d'idoneïtat de la documentació del tècnic municipal, d'on s'establix
que es tracta d'una activitat subjecta la llicència ambiental per estar inclosa en l'apartat
13.2.2 del Annex II de la Llei 6/2014 (Comerços i grans magatzems de superfície comercial
superior a 2.500 m2).
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics sanitaris emés el 16 de juny de 2016.
Vist que la sol·licitud ha sigut exposada al públic, i s'ha notificat als veïns del lloc on
s'establirà l'activitat, sense que s'hagen presentat al·legacions.
Vist el dictamen ambiental favorable de la ponència tècnica de 14 de juliol de 2016, on
s'establixen els condicionants a complir en matèria mediambiental.
Vist que durant el període d'audiència a l'interessat no s'han presentat al·legacions en
relació amb la informe ambiental de la ponència.
Atès que l'expedient s'ha tramitat d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Prevenció Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana
i l'Ordenança d'Obres i Activitats de l'Ajuntament d'Onda.

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 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i en l'apartat Quart D de la Resolució número, 1.337/2015, de 22 de juny,
on es delega en la Junta de Govern Local la concessió de llicències ambientals.
PROPOSA:
Primer. Concedir la llicència ambiental a la mercantil Elite Detalles Cerámica, S.L, amb C.I.F
núm. , per a exercir una activitat de comerç al detall i a l´engròs amb emmagatzemament de
taulellets i paviments, en la Ctra. Viver-Pto de Borriana, 53 (amb referència cadastral
6574607YK3267S0001MX), sempre que es complisquen les condicions següents:
1) Adoptar les següents mesures correctores:
Les mesures correctores establides en el projecte per a garantir les condicions ambientals i
el grau de seguretat de l'activitat.
2) En matèria ambiental haurà d'observar-se el següent:
-Sorolls i vibracions: S'hauran de respectar els límits previstos en la Llei 7/2002, de 3 de
desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica i la normativa que
la desplega.
-Abocaments al sistema de clavegueram municipal: La mercantil interessada ha presentat
sol·licitud d'exempció de l'obligatorietat de tramitar autorització d'abocaments, existint
informe favorable a l'exempció de la mercantil Facsa data 26 de maig de 2016.
-Incendis: Segons el que establix l'apartat 1.21 del Projecte, li serà aplicable el RD
2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat contra Incendis
en Establiments Industrials.
-Seguretat: S'haurà de respectar el que establix el RD 486/97, de 14 d'abril, pel qual
s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i RD
485/1997, de 14 d'abril, pel qual s'establixen les disposicions mínimes en matèria de de
senyalització de seguretat i salut en els llocs de treball.
-Legionel·losi: Segons el que establix l'apartat 1.23 del projecte l'única instal·lació present a
què s'aplicaria els programes de manteniment del RD 865/2005, és el sistema d'instal·lació
interior d'aigua freda de consum humà i aigua calenta sanitària sense circuit de retorn. Per
tant, serà obligatori per al titular de l'activitat aplicar els programes de manteniment per a la
prevenció i control de la legionel·losi arreplegats en l'article 8.2 del RD 865/200, incloent com
a mínim la neteja i desinfecció de la instal·lació, així com el seu registre.
3) En quant als condicionants derivats de l'informe tecnic-sanitari:
-Haurà de complir amb el RD 865/2003, pel qual s'establixen els criteris higiènic sanitaris per
a la prevenció i control de la legionel·losi en els sistemes d'aigua calenta sanitària i aigua
freda.
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-Haurà de complir-se amb el que disposa la Llei 28/2005, de mesures sanitàries enfront del
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels
productes de tabac així com amb la seua modificació posterior per la Llei 42/2010.
4) En quant als condicionants establits per la ponència tècnica:
-Es prohibix l'emmagatzemament a la intempèrie d'argiles, terres i qualsevol tipus de
matèries primeres o semblants, les quals hauran de cobrir-se amb tancaments superiors i
laterals, mantenint les separacions obligatòries.
5) Una vegada instal·lada l'activitat s'haurà de presentar la comunicació prèvia
acompanyada de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte en què
s'especifique la conformitat de la instal·lació o activitat a la llicència ambiental concedida,
junt amb la documentació corresponent.
Segon. Notificar l'acord a l'interessat i als òrgans que han emés informes vinculants.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació
d'edificis i vivendes d'Onda.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 d'agost de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i
rehabilitació d'edificis i vivendes d'Onda per a l'exercici 2015.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 6 d'octubre de 2014, va aprovar les bases que
regulen la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de
vivendes i edificis Onda, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes municipal i
en el Butlletí Oficial de la Província número 128 de data 23 d'octubre de 2014.
Vist l'estudi de les sol·licituds presentades per:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Carmen Verdià Piquer
José María Gimeno Aguilella
Comunidad de Propietarios Ausias March, núm. 24
Comunidad de Propietarios Anna Rebeca Mezquita, núm. 2
María del Carmen Aguilella Aguilella
Comunidad de Propietarios el Pla, núm. 25
José Fernando Bayo Ibáñez
Comunidad de Propietarios Metge José Llidó, núm 14
Juan Miguel Salvador Pérez

Vists els informes de l'arquitecte tècnic de l'Oficina Municipal de la Rehabilitació en relació a

les sol·licituds rebudes, i d'acord amb les fotografies i pressupostos de l'actuació detallats
per partides, en els que s'especifiquen els costos dels subministraments del material
ceràmic, als efectes del que disposa la base quinta de les bases reguladores d'esta
convocatòria.
Vist que s'ha comprovat que els sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.
Vists els informes del TAG d'urbanisme units als expedients favorables a la concessió de la
subvenció, per considerar correcta la documentació aportada i proposta de valoració.
Vist l'informe i valoració de la proposta de resolució tècnica de la sol·licitud aprovada per la
Comissió de valoració en la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització econòmica, en sessió ordinària celebrada el 2 d’agost de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la intervenció de fons municipal.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels Entitats Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, B atribuïx a la
Junta de Govern, “12. Aprovar tots els actes relatius a subvencions que concedisca
l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSA:
Primer. Concedir les següents subvencions per a finançar ajudes econòmiques per a la
conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda, amb càrrec a l'aplicació
1522 48002 del vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

NIF/CIF

PRESSUPOST
PROTEGIBLE

QUANTIA
SUBVENCIÓ

VERDIÀ PIQUER, CARMEN

28.618,59 €

5.000,00 €

GIMENO AGUILELLA, JOSÉ MARÍA

5.438,00 €

2.175,20 €

CDAD PROP. AUSIAS MARCH 24

4.305,00 €

1.291,50 €

CDAD PROP. ANNA REBECA MEZQUITA 2

7.861,00 €

3.930,50 €

AGUILELLA AGUILELLA, MARIA DEL CARMEN

8.420,00 €

3.789,00 €

CDAD PROP. EL PLA 25

13.612,00 €

4.961,09 €

BAYO IBÁÑEZ, JOSÉ FERNANDO

8.995,41 €

4.000,00 €

CDAD PROP. METGE JOSÉ LLIDÓ, . 14

15.699,21 €

4.709,76 €
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PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

NIF/CIF

PRESSUPOST
PROTEGIBLE
3.897,00 €

SALVADOR PÉREZ, JUAN MIGUEL
TOTAL

96.846,21 €

QUANTIA
SUBVENCIÓ
1.169,10 €
31.026,15 €

Segon. Aprovar la disposició i el reconeixement de les obligacions corresponents a les
subvencions concedides en el punt anterior per l'import consignat com a quantia de la
subvenció, amb càrrec al RC núm.22016101202.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de les obligacions anteriors.
Quart. Notificar este acord als interessats i traslladar a l'Àrea d'Administració, Servicis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local de data
04/03/2016, sobre 1a modificació i 1a pròrroga del contracte del servei: “Pòlisses
d'assegurances de l'Ajuntament d'Onda”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica d'1 d'agost de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11/03/2013 va adjudicar a la
mercantil Zurich Insurance PLC Sucursal a España, el contracte per a la prestació servei:
"Pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Onda", per un import de 54.792,94, (IVA exempt).
Vist que en data 11/03/2013, l'adjudicatari del contracte va depositar una fiança definitiva per
import de 8.218,94 euros, carta de pagament amb número d'operació 3.2013.1.00335,
corresponents al 5% el valor estimat del contracte per a la duració inicial del mateix.
Vist l'escrit presentat pel contractista en data 13/11/2015, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte per un any més.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessions de dates 19/05/2014 i 20/04/2015, va aprovar
les revisions de preus corresponents, per uns imports de -46,57 €/anuals i -325,74 €/anuals,
respectivament, d'acord amb el que estableix la clausula 36a del Plec de condicions
administratives particulars, quedant l'import del contracte després de les revisions en 54.420,63
euros/anuals (IVA exempt).
Vist l'informe del cap de la Secció de Secretaria de data 22/02/2016, favorable a la pròrroga i
en el que es posa de manifest que la modificació del contracte "Pòlisses d'assegurances de
l'Ajuntament d'Onda" és necessària per a l'interés públic i es deu a noves necessitats no
previstes en la data d'adjudicació del contracte que vénen donades per la inclusió de
personal no inclòs fins a la data en la pòlissa d'accidents i en l'ampliació d'un percentatge
econòmic que al seu torn repercutirà en l'ampliació de la cobertura per accident de persones

inscrites com a voluntàries de l'Ajuntament i de les persones que com a mesura atenuant
enfront d'una sanció sol·liciten efectuar treballs en benefici de la comunitat, amb un màxim
de 50 persones en total, la qual cosa suposa una ampliació del contracte per un import de
1.624,07 euros/anuals.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 04/03/2016, d'aprovació de la 1a pròrroga i
1r modificat del contracte per un import global de 56.044,60 euros/anuals (IVA exempt), en el
que s'aprovava a més el reajustament de la fiança definitiva per un import de 2.802,23 €.
Vist l'informe del cap de la Secció de Secretaria de data 28/07/2016, pel qual es posa de
manifest l'existència d'un error en el modificat del contracte, sent l'import correcte de 1.781,27
€/anuals (IVA Exempt).
Vist que hi ha un error en el reajustament de la garantia, sent l'import correcte de 267,19 €.
Vist l'informe jurídic favorable de data 01/03/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit 2.2016.1.03657, de data 25/02/2016, i la fiscalització de
conformitat d'esta proposta realitzada per la Intervenció municipal.
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 estableix l'article 219 i en la Disposició addicional 2a del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Atès el que disposa l'article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que preveu
expressament la possibilitat de prorrogar els contractes per acord de l'òrgan de contractació.
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, de data 04/03/2016, d'aprovació de la
1a pròrroga i 1a modificació del contracte subscrit en data 14/03/2013 amb la mercantil
Zurich Insurance PLC Sucursal a España, amb CIF , per a la prestació del servei: "Pòlisses
d'assegurances de l'Ajuntament d'Onda", quant a l'ampliació del límit anual del mateix en
1.781,27 euros/anuals, quedant el contracte amb un import total de 56.201,90 euros/anuals
(IVA exempt) que finalitzarà el pròxim 14/03/2017, sent susceptible de noves pròrrogues.
Segon. Disposar la despesa per un import de 56.201,90 €, amb càrrec a l'aplicació 920
22400 del vigent pressupost on hi ha crèdit adequat i suficient.
Tercer. Rectificar l'aprovació del reajustament la fiança definitiva per un import total de
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267,19 €, corresponent al 5% de l'import del contracte modificat.
Quart. Requerir a l'adjudicatari perquè signe la modificació del contracte i que reajustament
la fiança definitiva, en el termini de deu i quinze dies hàbils, respectivament, comptats a
partir de la recepció de la notificació del present acord.
Quint. Notificar el present acord a l'interessat.
Sext. Comunicar el present acord a la intervenció i tresoreria municipals i a l'Àrea
d'Administració, serveis municipals i política social als efectes oportuns.
Sèptim. Facultar l'alcalde president de l'Ajuntament per a la firma dels documents necessaris
per a l'execució dels anteriors acords.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis:
"Inventari de materials arqueològics de l'alcassaba del Castell d'Onda".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 2 d'agost de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de serveis: "Inventari de
materials arqueològics de l'alcassaba del Castell d'Onda", el pressupost base de licitació de
la qual és de 59.500,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (12.495,00 €), que suposa un import
total de 71.995,00 € (IVA inclòs), i una duració de 12 mesos, sense que existisca posiblidad de
pròrroga.
Vist l'informe del servei de data 02/08/2016.
Atès el que disposa l'article 109,1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), segons el
qual: La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l'article 22 d'aquesta Llei.
Atesa l'execució del contracte necessària per als fins del servei públic, de conformitat amb
allò que disposa l'article 22 TRLCSP, per tractar-se el seu objecte d'una competència
municipal arreplegada en l'article 33.3.e) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
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. Incoar expedient per a la contractació ordinària de referència (atés que no hi ha

urgència ni emergència en la mateixa), mitjançant procediment negociat sense publicitat per
raó de la quantia i utilitzant diversos criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Comunicar el present acord a la 'Àrea de promoció cultural i serveis a la ciutadania.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de serveis: “Programa
Onda Factory per a el foment de l'ocupació”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 2 d'agost de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 29/01/2014, va adjudicar a Asociación
Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón, el contracte: “Programa Onda
Factory per a el foment de l'ocupació”, formalitzat en data 31/01/2014, amb una duració
inicial d'1 any, prorrogable anualment fins un màxim de 2 anys.
Vist que en data es va aprovar l'única pròrroga, per la qual cosa el mateix va finalitzar el
31/01/2016, i que s'ha firmat la corresponent acta de recepció en data 03/02/2016.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
depositar fiança definitiva, per import de 2.159,09 €, carta de pagament amb número
d'operació 3.2014.1.00060, de data 21/01/2014.
Vist que ha transcorregut el termini de 6 mesos fixat com a període de garantia.
Vist l'anunci publicat en el Perfil de Contractant i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per
un termini de 15 dies, a què no s'ha presentat cap reclamació.
Vist l'informe redactat per la tècnic de comerç, turisme i ocupació, de data 06/07/2016, en el
que manifesta que no hi ha inconvenients respecte a l'execució material del contracte que
impedisquen la devolució de la garantia definitiva.
Vist l'informe de Tresoreria de data 5 de juliol de 2016.
Atès el que disposa l'article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
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. Tornar a la Asociación Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón, CIF
la fiança depositada en concepte de garantia definitiva del contracte: "Programa Onda
Factory per a el foment de l'ocupació", per import de 2.159,09 €, carta de pagament amb
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número d'operació 3.2014.1.00060.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en les
oficines de la Tresoreria municipal l'original de la carta de pagament.
Tercer. Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, als efectes
pressupostaris i comptables oportuns, i a la Secció de comerç, turisme i ocupació.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per a l'ajuda del transport universitari a la Universitat Jaume I de
Castelló.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 28 de juliol de 2016, que diu:
“Vista la Resolució d'11 de juliol de 2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, publicada en el DOGV. Núm. 7.829 de data 15/07/2016, per la qual es convoquen
ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016
Vist que l'Ajuntament d'Onda, està realitzant el servei de transport universitari per carretera
entre Onda i la Universitat Jaume I de Castelló, des del 17 de novembre de 2015 fins a la
finalització del curs acadèmic 2015-2016, amb l'empresa Autobusos Furió S.L., amb un
pressupost de 12.879,29 euros, segons consta en les aplicacions pressupostàries 2015 320
48001 i 2016 320 48001 i números d'operacions 2.2015.1.17144, 2.2016.1.01007 i
2.2016.1.15841.
Vist l'informe de l'enginyer municipal de data 26 de juliol de 2016.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, 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.
PROPOSE:
Primer. Sol·licitar la subvenció a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a
l'empara de la Resolució d'11 de juliol de 2016, publicada en el DOGV, número 7.829 de
data 15/07/2016, per a finançar el servei de transport universitari per carretera entre Onda i
la Universitat Jaume I de Castelló, amb un pressupost de 12.873,29 euros.
Segon. Assumir les obligacions que es determinen en la Resolució, en cas de concessió
total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Tercer. Facultar a l'alcalde president de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per a l'acceptació en el seu dia, de les quantitats corresponents de la subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.12. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Ordinari 000335/2014
del Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Castelló.
Secretaria dóna compte de la Sentència número 194/2016 del Jutjat del Contenciós
Administratiu número 2 de Castelló, de 15 de juliol de 2016, dictada en el Procediment
ordinari 000335/2014, per la qual es desestima el recurs contenciós-administratiu presentat
per María Ángeles Ibáñez Bou, contra la Resolució de 30 de maig de 2014, dictada per
l'Ajuntament d'Onda, per la que es desestima el recurs de reposició presentat contra el Decret
núm. 580/2014 d'11 de març, per la qual s'aprova el modificat de llicència d'obres en el carrer
Dublín, 22 d'esta localitat.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord
i còpia de la Sentència a la Secció d'Urbanisme.
2.2. 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.

