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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 32
Data: 12 d'agost 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)
Rosa María Gómez Sancho, interventora acctal.
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Excusa l'assistència:
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 5 d'agost 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. 81/2016.
1.3. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2016.
1.4. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes de juliol de 2016.
1.5. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis socials de la
comissió de valoració del mes d'agost de 2016 (ordinària).
1.6. Proposta d'adjudicació de subvencions per a la realització de projectes de cooperació i
desenvolupament d'ong locals durant l'any 2016.
1.7. Proposta d'adjudicació d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
1.8. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, destinada a la contractació de persones desempleades per a
l'atenció a persones en situació de desocupació de llarga duració.
1.9. Proposta d'aprovació 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 d'aprovació de la 1a pròrroga del contracte del servei: “Desratització,
desinsectació, desinfecció i prevenció i control de la legionel·losi”.
1.11.Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per Carmen
Ballester Varea, per a la substitució parcial de forjat de planta primera en vivenda
unifamiliar, en el carrer Sant Vicent, número 40.
1.12.Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Cristina Martínez

Díaz consistent en adequació de local per a estudi de fotografia, en l'Av. Serra d'Espadà,
núm. 102.
1.13.Proposta d'aprovació de les Bases específiques de la convocatòria d'ajudes de transport
interurbà línia regular, per a l'alumnat d'Educació Postobligatòria: Educació Universitària
(Universitat Jaume I) i de Batxillerat i Formació Professional, curs acadèmic 2016-2017.
1.14.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 5 d'agost de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 5 d'agost 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. 81/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 9 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.
Vista l’operació 22016119021 inclosa en la relació 2/78 aprovada en la Junta de Govern
Local de 29.07.2016.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 81/2016, 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 la Intervenció 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. Modificar el CIF de l’endosatari de l’operació 22016119021 inclosa en la relació 2/78
aprovada en la Junta de Govern Local de 29.07.2016 (el CIF que ha d’aparèixer en
l’operació és Q2826000H)
Segon. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 81/2016 per import de 450.292,79 euros
corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt segon.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 4 d'agost de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat per
a la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el seguiment dut a terme, per l'Equip Social de Base, de les activitats establides com a
mesures d'inserció social pels usuaris de Renda Garantida de Ciutadania que a continuació
es detallen.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 4 d'agost de 2016.
Considerant el que disposa el Capítol III, article 15.2 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la
Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana i en l'apartat
núm. 2 de les Instruccions 7/2009, de 22 de juny, a seguir en el procediment i tramitació de
la prestació Renda Garantida de Ciutadania, esta s'entén atorgada amb caràcter alimentari,
per a satisfer les necessitats previstes en l'article 142 del Codi Civil (els beneficiaris no
necessitaran complir ni acreditar documentalment el compliment dels requisits arreplegats
en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vist l'intervingut i conforme de la proposta per la intervenció municipal.

Atés que de conformitat amb el disposat 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 de les Entitats Locals i el decret de l'alcaldia número
1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències que atribuïx a la Junta de Govern:
“Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. - Reconéixer i liquidar les
obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el
pagament d'estes obligacions, excepte els relatius a despeses de personal i amortització de
préstecs i liquidació d'interessos”.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, relacionades en l'annex I corresponents als retards de l'any 2016
per import total de 4.671,86 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC
amb núm. operació 2.2016.1.12920) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes de juliol de 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 4 d'agost de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat per a
la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el seguiment dut a terme, per l'Equip Social de Base, de les activitats establides com a
mesures d'inserció social pels usuaris de Renda Garantida de Ciutadania que a continuació
es detallen.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 4 d'agost de 2016.
Considerant el que disposa el Capítol III, article 15.2 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la
Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana i en l'apartat
núm. 2 de les Instruccions 7/2009, de 22 de juny, a seguir en el procediment i tramitació de
la prestació Renda Garantida de Ciutadania, esta s'entén atorgada amb caràcter alimentari,
per a satisfer les necessitats previstes en l'article 142 del Codi Civil (els beneficiaris no
necessitaran complir ni acreditar documentalment el compliment dels requisits arreplegats
en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
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Vist l'intervingut i conforme de la proposta per la intervenció municipal.
Atés que de conformitat amb el disposat 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 de les Entitats Locals i el decret de l'alcaldia número
1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències que atribuïx a la Junta de Govern:
“Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. - Reconéixer i liquidar les
obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el
pagament d'estes obligacions, excepte els relatius a despeses de personal i amortització de
préstecs i liquidació d'interessos”.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, relacionades en l'annex I corresponents al mes de juliol 2016, per
import total de 18.231,96 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC
amb núm. operació 2.2016.1.12920) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis
socials de la comissió de valoració del mes d'agost de 2016 (ordinària).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 4 d'agost de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajudes
individualitzades.
Vist l'informe-proposta tècnica sobre valoració de tals expedients, emès pel director-psicòleg
de l'Equip Social de Base, de 28 de juliol de 2016, que indica que la concessió i denegació
de les ajudes s'ajusta a alló que establixen les bases específiques reguladores de les ajudes
econòmiques municipals d'emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent d'Administració, Serveis Municipals i
Política Social i Especial de Comptes, de 2 d'agost de 2016, de valoració de les ajudes.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 4 d'agost de 2016.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en la proposta, corresponents a les ajudes
d'emergència de la comissió de valoració del mes d'agost de 2016 (ordinària), han firmat, i
així consta en la sol·licitud d'ajuda individual en el departament de Serveis Socials, la
declaració de no estar sotmés a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari,
assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(BOE núm. 276, de 18/11/03) i del compliment d'obligacions de reintegrament de
subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit.

Considerant que també consta en l'expedient, l'informe emés pel servei de recaptació
municipal acreditatiu que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries amb
la Corporació, la validesa del qual acaba el 27 de novembre de 2016.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
Vistes les bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals
d’emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Considerant que l'article 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de Serveis Socials de la
Comunitat Valenciana, establix que correspon a les Entitats Locals Municipals, la gestió dels
programes i de les ajudes econòmiques que li puga encomanar l'Administració de la
Generalitat.
Considerant el que disposa 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 les ajudes individualitzades de Serveis Socials corresponents a la comissió
de valoració del mes d'agost de 2016 (ordinària) segons el detall que s'acompanya:
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
NÚM.
1
2
3
4
5
6
7
8

EXPEDIENT
405/16
406/16
407/16
408/16
411/16
412/16
413/16
414/16

9
10
11
12
13

416/16
421/16
423/16
424/16
425/16

14
15
16
17
TOTAL

426/16
428/16
430/16
431/16

AFPE. Ayuda familiar polivalente de emergencia.
AEGE. Ayuda de emergencia gastos extraordinarios.

CONCEPTE
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AEGE
ADTE
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AEGE
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)

QUANTÍA
200,00 €
210,00 €
255,00 €
275,00 €
330,00 €
420,00 €
325,00 €
398,24 €
195,75 €
300,00 €
225,00 €
544,00 €
314,22 €
325,00 €
400,00 €
240,00 €
442,00 €
5.399,21 €
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ADTE. Ayuda desarrollo tercera edad.

(*) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 2 mesos.
(**) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 4 mesos.
Segon. Aprovar les ajudes d'emergència en situacions especials corresponents a la comissió
de valoració del mes d'agost de 2016 (ordinària), segons el detall què s'acompanya:
EXP.
LG-E 306

DATA VALS
19/05/16
07/06/16
30/06/16

AB
AB
AB

QUANTÍA

TOTAL

50,00 €
50,00 €
50,00 €

150,00 €
150,00 €

TOTAL

Tercer. Denegar les ajudes individualitzades de Serveis Socials corresponents a la comissió
de valoració del mes d'agost de 2016 (ordinària), pel motiu que s’indica en cada cas:
NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

CAUSA DENEGACIÓ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

409/16
410/16
415/16
417/16
418/16
419/16
420/16
422/16
427/16
429/16

AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE

1
2
2
2
2
2
2
2
1
2

Causa de denegació:
1. Per superar renda per càpita.
2. Per no aconseguir la puntuació mínima de 15 punts per a entrar en els mòduls de les ajudes econòmiques.

Quart. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes
individualitzades de Serveis Socials directes als sol·licitants, aprovades en el punt primer A,
relacionades en l'annex I corresponents a la comissió de valoració del mes d'agost de 2016
(ordinària), per import total de 5.399,21 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.19070) del vigent pressupost general.
Quint. Autoritzar les despeses dels vals d'emergència, aprovades en el punt segon,
relacionades en l'annex II corresponents a la comissió de valoració del mes d'agost de 2016
(ordinària), per import total de 150,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.19070) del vigent pressupost general.
Sext. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt quart.
Septim. Notificar la present resolució als interessats i traslladar el present acord a l'Àrea
d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.6. Proposta d'adjudicació de subvencions per a la realització de projectes de
cooperació i desenvolupament d'ong locals durant l'any 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 4 d'agost de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes
de cooperació i desenvolupament d'ong locals durant l'any 2016.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions, que va ser publicada en el BOP núm. 31 de 14 de març de 2006.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 27 de maig de 2016, es van aprovar les
bases específiques reguladores de la concessió de les dites subvencions, l'anunci de les
quals va ser publicat en el tauler d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 67, de 2 de juny de 2016.
Atès que en el termini establert en les bases han sigut presentades les següents sol·licituds:
Asociación Quisqueya (ONG) de Onda, Asociación KARIT-Onda, Manos Unidas,
DELWENDE, ASAMANU AFRICA i CRUZ ROJA.
Vist l'informe tècnic de la convocatòria d'estes subvencions elaborat pel director-psicòleg de
l'Equip Social de Base de 25 de juliol de 2016.
Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent d'Administració, Serveis Municipals i
Política Social i Especial de Comptes, de 2 d'agost de 2016.
De conformitat amb allò 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 la Resolució núm. 1.337/2015, de 22
de juny, de delegació de competències, en el punt quart, B, s'atribueix a la Junta de Govern
Local: “12. Aprovar tots el actes relatius a subvencions que concedisca l'Ajuntament i que
siguen de la seua competència.”
PROPOSE
Primer. Concedir les següents subvencions per a finançar la realització de projectes de
cooperació i desenvolupament d'ong locals durant l'any 2016, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària número 2310/48004 (RC de data 21/03/2016 amb número d'operació
2.2016.1.06745) del vigent pressupost ordinari:
Associacions

CIF

Proposta de
subvenció

1. Manos Unidas

4.727,28 €

2. DELWENDE

4.727,28 €

3. Asociación KARIT-Onda

4.727,28 €

4. Asociación Quisqueya (ONG) de Onda

5.515,14 €
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Associacions

CIF

Proposta de
subvenció

5. Asamanu Africa

6.303,02 €

6. Cruz Roja

1.000,00 €

TOTAL....................................................................

27.000,00 €

Segon. Disposar la despesa relacionada en el punt primer a favor de les entitats i per les
quantitats assenyalades.
Tercer. Notificar el present acord als interessats i traslladar l'acord a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'adjudicació d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016.
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 l'aprovació de les bases específiques reguladores de la
convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Estudiades les sol·licituds presentades per:
•
•
•
•
•
•

Revestimientos Artegres, SL (Expedient 00945/2016/34)
Lastekwelding, SL (Expedient 00945/2016/41)
Silvia Lopez Carrillo (Expedient 00945/2016/42)
Construcciones Jose XXI, SL (Expedient 00945/2016/43)
Sauri i Venturo, SL (Expedient 00945/2016/44)
Distribuciones de bebidas Francisco Marti e Hijos, SL (Expedient 00945/2016/47)

Vist que els sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries,
davant de la Hisenda Local, la Hisenda Pública, i la Seguretat Social.
Vistos els informes de la tècnic de comerç, turisme i ocupació units als expedients favorables
a la concessió de les subvencions.
Vist l'informe de la Comissió de valoració d'ajudes econòmiques a la contractació de
persones desocupades d'Onda, 2016, de data 2 d'agost de 2016.

Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la Intervenció de fons municipal.
Atès que la base 12 de la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016 permet la bestreta del 50% de l'import concedit, prèvia sol·licitud.
Atès l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del Reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes
previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Atès l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció
de les entregues de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 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 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 què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Concedir les següents subvencions per a finançar ajudes a la contractació de
persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a l'aplicació 24100 47000 del vigent
Pressupost Ordinari (RC de 22/01/16 amb número d'operació 2.2016.101083).
PERSONA FÍSICA / JURÍDICA

NIF / CIF

NÚM.
TREBALLADORS

QUANTIA
SUBVENCIÓ

BESTRETA
50%

Revestimientos Artegres, SL

1

500,00 €

0,00 €

Lastekwelding, SL

2

1.056,25 €

528,13 €

Silvia Lopez Carrillo

1

750,00 €

375,00 €

Construcciones Jose XXI, SL

3

2.000,00 €

1.000,00 €

Sauri i Venturo, SL

9

10.800,00 €

0,00 €

Distribuciones de bebidas
Francisco Marti e Hijos, SL

1

300,00 €

0,00 €
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PERSONA FÍSICA / JURÍDICA

NIF / CIF

NÚM.
TREBALLADORS

QUANTIA
SUBVENCIÓ

BESTRETA
50%

TOTAL

17

15.406,25 €

1.903,13 €

Segon. Aprovar la disposició de la despesa del punt anterior.
Tercer. Aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents a la bestreta del 50% de
les següents subvencions concedides en el punt primer:
PERSONA FÍSICA / JURÍDICA

NIF / CIF

QUANTIA BESTRETA 50%

Lastekwelding, SL

528,13 €

Silvia Lopez Carrillo

375,00 €

Construcciones Jose XXI, SL

1.000,00 €
TOTAL

1.903,13 €

Quart. Aprovar l’ordenació de pagament de les obligacions del punt anterior.
Quint. Notificar este acord als interessats, publicar en el tauler d'edictes municipal i en el
Butlletí Oficial de la Província, si és el cas, i traslladar a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, destinada a la contractació de persones
desempleades per a l'atenció a persones en situació de desocupació de llarga
duració.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 10 d'agost de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 8/2016 de 7 de juliol de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en el Programa Iniciativa Social en col·laboració amb les
corporacions locals de la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana d'11 de juliol de 2016.
Vista la resolució de 27 de juliol de 2016, de la directora general del Servici Valencià
d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016, les subvencions
destinades a la contractació de persones desempleades per les corporacions locals de la
comunitat valenciana, per a l'atenció a persones en situació de desocupació de llarga
duració, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7842, de data 2
d'agost de 2016.

Vist el formulari del SERVEF annex a la sol·licitud en què es detalla l'actuació a realitzar per
1 persona desempleada.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de 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 en el Decret de
l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern, “5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar les actuacions a desenrotllar per 1 persona desempleada.
Segon. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, per import de 18.616,74 euros per a la contractació d'1 persona
desempleada.
Tercer. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Resolució en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Quart. Comprometre's a realitzar les operacions pressupostàries pertinents per a dur a terme
el finançament i execució de la despesa generada per la subvenció sol·licitada, una vegada
resolta la convocatòria i en funció de la mateixa.
Quint. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'aprovació 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 5 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.
Vistos els informes favorables del servei de data 02/08/2016 i jurídic de data 05/08/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.17814, de data 21/07/2016, així com
la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per la Intervenció municipal.
Atès el que disposa l'article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), sobre aprovació de l'expedient de contractació i obertura del procediment
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d'adjudicació del mateix.
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. Aprovar l'expedient per a la contractació ordinària “d'Inventari de materials
arqueològics de l'alcassaba del Castell d'Onda” (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. Autoritzar la despesa per un import de 71.995,00 euros. Els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 336 61001 del pressupost vigent on hi ha crèdit
adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària prevista per
als exercicis corresponents, conforme al desglossament següent:
–
–

Any 2016: .........................................................................................................18.150,00 €
Any 2017: .........................................................................................................54.450,00 €

Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el perfil de contractant municipal.
Quart. Invitar a participar a un mínim de 3 empresaris que seran seleccionats d'acord amb
els criteris objectius de solvència establits en el plec de clàusules administratives particulars.
Cinquè. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'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 d'aprovació de la 1a pròrroga del contracte del servei: “Desratització,
desinsectació, desinfecció i prevenció i control de la legionel·losi”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 9 d'agost de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 18/08/2014, va acordar
adjudicar a Soluciones Industriales y Tratamientos Ambientales, SL, el contracte per a la
prestació del servei de “Desratització, desinsectació, desinfecció i prevenció i control de la
legionel·losi”.
Vist que en data 01/09/2014, es va firmar el corresponent contracte administratiu, per un
import de 31.750,40 (21% IVA inclòs), la duració inicial del qual es va fixar en 2 anys, que
finalitzarà el 01/09/2016, sent prorrogable fins a un màxim de 4 anys, amb la sol·licitud
prèvia expressa del contractista, i aprovada per l'òrgan de contractació competent.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 04/12/2015, va aprovar la revisió de
preus corresponent, per un import de -242,89 (21% IVA inclòs), d'acord amb el que establix la

tanca 38a del Plec de condicions administratives particulars.
Vist l'escrit presentat pel contractista en data 03/08/2016, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte per un any més.
Vistos l'informe jurídic de data 09/08/2016 i l'informe del servei de data 12/07/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.17887 i 2.2016.8.00093, de data
22/07/2016, i la fiscalització de conformitat de la present proposta realitzada per la
interventora accidental municipal.
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 la competència atribuïda a l'alcalde per l'article 21.1 ñ) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL): “Contractacions i concessions de
qualsevol classe quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost ni, en tot cas, els sis milions d'euros, així com els plurianuals quan la seua
duració no siga superior a quatre anys...”
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.
PROPOSA:
Primer. Aprovar la 1a pròrroga del contracte: “Desratització, desinsectació, desinfecció i
prevenció i control de la legionel·losi”, subscrit amb Soluciones Industriales y Tratamientos
Ambientales, SL, NIF , en data 01/09/2014, per un nou termini d'un any, per la qual cosa
finalitzarà el pròxim 01/09/2017, sent susceptible de nova pròrroga.
Segon. Disposar la despesa per un import de 31.507,51 euros. Els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 2016 311 22799 del pressupost vigent on hi ha
crèdit adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària
prevista per a l'exercici 2017.
Tercer. Traslladar del present acord a l'interessat, a l'Àrea de Territori, sostenibilitat i
dinamització econòmica i a la intervenció municipal als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per
Carmen Ballester Varea, per a la substitució parcial de forjat de planta primera en
vivenda unifamiliar, en el carrer Sant Vicent, número 40.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 8 d'agost de 2016, que
diu:
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“Vist l'expedient número 8832/16/26, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors
presentada per Carmen Ballester Varea, amb DNI i domicili a efecte de notificacions en , per
a substitució de forjat de planta primera en vivenda unifamiliar entre mitgeres, en el carrer
Sant Vicent, número 40, segons projecte redactat per l'arquitecte tècnic Miguel Ángel López
Gorríz i visat pel col·legi professional corresponent, amb data 17 de maig de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient que es mostren 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.
Vist que l'immoble sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de
1.998, com a sòl urbà, zona CHP, amb la urbanització acabada i amb tots els servicis
urbanístics, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Vist que l'immoble no està inclòs en el catàleg de patrimoni arquitectònic municipal de
1.989 i que no compta amb cap tipus de protecció especial de CHP, únicament amb la
protecció ambiental genèrica per estar inclòs en l'àrea del CHP.
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús residencial a què es destina la dita
edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté la dita
Ordenança.
Vist que el projecte no afecta ni a la fatxada, ni a la coberta, ni a la volumetria de l'edifici ni
al seu aspecte exterior ni tampoc al subsòl.
Vist l'informe de l'arqueòleg municipal del que es desprén que no hi ha cap afecció sobre el
patrimoni arqueològic.
Vist que la parcel·la de la mencionada edificació complix els requisits per a l'edificació de
solars, que determina l'article 177 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat
Valenciana, i no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat, així com tampoc hi ha
excedents d'aprofitament.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 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'edificació a Carmen Ballester Varea, amb DNI i
domicili, a efecte de notificacions, en , para per a substitució de forjat de planta primera en
vivenda unifamiliar entre mitgeres, en el carrer Sant Vicent, número 40, amb referència
cadastral 3971924YK3247 A0001WR, segons projecte redactat per l'arquitecte tècnic
Miguel Ángel López Gorríz, i visat pel col·legi professional corresponent, amb data 17 de
maig de 2016. El pressupost de les obres és de 7.815 €, i el constructor Vicente Fabregat
Martínez.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 219.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en
relació amb l'article 12 del Decret de 17 de juny de 1.955 pel qual s'aprova el Reglament de
Servicis de les Corporacions Locals.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanyen a la
llicència d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el Treball, així com el que disposa l'estudi de seguretat i en
el corresponent pla de seguretat de l'obra.
3. Tal com es descriu en l'article 5 del Codi Tècnic de l'Edificació, els responsables de la
verificació del seu compliment seran exclusivament el promotor, el constructor i els tècnics
participants tant en la redacció del projecte com en la direcció de les obres.
4. El tècnic redactor del projecte és competent per a això, segons l'article 2 de la Llei
38/1999 L.O.E.
5. En el cas que durant les obres apareguera alguna resta o element arqueològic/etològic o
arquitectònic d'interés s'haurà de paralitzar l'obra i comunicar-ho a este Ajuntament.
6. No es podrà efectuar cap treball que afecte el subsòl sense autorització i sense la
presència d'un arqueòleg titular.
7. No es podrà realitzar cap treball que afecte l'aspecte exterior de l'immoble o a la seua
volumetria.
8. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
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9. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final, firmat pels tècnics directors de les mateixes i el certificat de recepció del
residu de construcció generat, firmat per empresa registrada.
Tercer. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, es fixa en 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 del d'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 del mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per
Cristina Martínez Díaz consistent en adequació de local per a estudi de fotografia, en
l'Av. Serra d'Espadà, núm. 102.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 9 d'agost de 2016, que
diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/49 de sol·licitud de llicència municipal d'edificació de
Cristina Martínez Díaz, amb NIF i domicili als efectes de notificacions en , consistent en
adequació de local per a estudi de fotografia, en l'avinguda Serra d'Espadà, núm. 102,
segons projecte redactat per l'arquitecte tècnic Miguel Ángel López Gorríz, visat pel col·legi
oficial el 25 de juliol de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, amb la
liquidació complementària basant-se en l'informe d'arquitecte municipal, 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.
Vist que consta en l'expedient acta de compareixença davant del secretari municipal, de
data 9 d'agost de 2016, en la que s'assumix la responsabilitat de la possible denegació de
posteriors llicències, a l'estar subjecta l'activitat a instrument ambiental.
Vist que l'immoble de referència està classificat pel Pla General d'Ordenació Urbana vigent,
aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d'Urbanisme amb data 22 de
juliol de 1998, com a sòl urbà U-6, amb la reparcel·lació i urbanització acabada i amb tots els
servicis urbanístics, i no està inclosa en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.

Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes en
les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús “comercial” a què es destinen les
esmentades obres és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté
l'Ordenança.
Considerant que les mencionades obres complixen amb els requisits per a l'edificació de
solars que determina l'article 177.2 a) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), i que
no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat ni tampoc excedents d'aprofitament.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 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 del referit text legal, 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 del 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'alcalde-president 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 resolució
número 1.337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA:
Primer. Concedir llicència municipal d'edificació a Cristina Martínez Díaz, amb NIF i domicili
als efectes de notificacions en , consistent en adequació de local per a estudi de fotografia,
en
l'avinguda
Serra
d'Espadà,
núm.
102,
amb
referència
cadastral
4779919YK3247H0018ZS, segons projecte redactat per l'arquitecte tècnic Miguel Ángel
López Gorríz, visat pel col·legi professional el 25 de juliol de 2016. Hi ha estudi de seguretat
i salut i estudi de gestió de residus. El pressupost declarat de les obres és de 27.940,86
euros i el contractista que les realitzarà Ix-la Obrers, SL.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, de
conformitat amb l'article 219.1 de la LOTUP, dret que, en cas de demostrar-se, prevaldrà
sobre la llicència d'edificació municipal,
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 i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el treball, així com el que disposa l'Estudi de Seguretat i en
el corresponent Pla de seguretat de l'obra.
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3. Tal com es descriu en l'article 5 del Codi Tècnic de l'Edificació, els responsables de la
verificació del seu compliment seran exclusivament el promotor, el constructor i els tècnics
participants tant en la redacció del projecte com en la direcció de les obres.
4. Les condicions de funcionalitat de la intervenció projectada estaran en funció de la
llicència ambiental autoritzada, per la qual cosa les obres i instal·lacions s'hauran d'adaptar
a aquella.
5. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si l'haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants de la vorera, amb els mitjans adequats (marquesines, passarel·les...),
en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
6. A la finalització de l'obra haurà d'aportar certificat final d'obra firmat i visat, junt amb
certificat del gestor de residus que ha rebut els mateixos.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Inici: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord.
B) Execució de les obres: dos mesos, comptats des de la data de l'inici.
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 la interessada i traslladar del mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta d'aprovació de les Bases específiques de la convocatòria d'ajudes de
transport interurbà línia regular, per a l'alumnat d'Educació Postobligatòria: Educació
Universitària (Universitat Jaume I) i de Batxillerat i Formació Professional, curs
acadèmic 2016-2017.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 5 d'agost de 2016, que diu:
“Vist que l'únic mitjà de transport públic des d'Onda als municipis de Vila-real i Castelló és el
servei d'autobusos prestat per l'empresa Autobuses Furió, S.L. titular de la concessió pública
del mateix.
Vist que es tracta d'un servei d'interés públic com consta en l'informe de l'enginyer municipal
de data 2 d'agost de 2016.
Vist l'informe jurídic emès per l'oficial major, secretari p.s., de data 2 d'agost de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció de fons municipal de data 2
d'agost de 2016.

Atès l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Onda, aprovada en data 30 de
gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de 14/3/2006 i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (LGS).
Atès que conforme a l'article 22.2 LGS (en relació amb el 66 i 67 del seu Reglament) podran
concedir-se de forma directa, a més de les subvencions previstes nominativament en els
pressupostos, aquelles que vinguen imposades per una norma de rang legal i, amb caràcter
excepcional, aquelles en què s'acrediten raons d'interés públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb el 15 del Reglament Orgànic Municipal i el 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 les Bases específiques de la convocatòria d'ajudes de transport interurbà
línia regular, per a l'alumnat d'Educació Postobligatòria: Educació Universitària (Universitat
Jaume I), de Batxillerat i de Formació Professional, curs acadèmic 2016-2017.
Segon. Aprovar l'autorització de la despesa amb un import total de 40.400,00 euros a càrrec
de l'aplicació pressupostària 2016 320 48001, corresponen 3.244,40 euros a l'exercici 2016
del vigent pressupost general de l'Ajuntament i 37.155,60 euros a l'aplicació pressupostària
de l'exercici 2017.
Tercer. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.
Quart. Ordenar la publicació de la convocatòria d'aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la
Província i en el Tauler d'Anuncis municipal i en la pàgina web de l'Ajuntament d'Onda
<www.onda.es>.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. 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.

