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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 36
Data: 16 de setembre de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 9 de setembre 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. 2016/0003.
1.3. Proposta d'adjudicació d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
1.4. Proposta de concessió de la llicència ambiental sol·licitada per Cerámica Múltiple, S.L. per
a exercir una activitat de fabricació i muntatge de calques per a ceràmica, en la Ctra. ViverPto de Borriana, 29 C.
1.5. Proposta d'aprovació del projecte modificat núm. 1 de les obres per a la reurbanització del
carrer Apeadero de Betxí, incloses en el Pla Provincial d'Obres i Servicis 2016.
1.6. Proposta d'aprovació del projecte modificat núm. 1 de les obres per a la reurbanització del
carrer Rajolar de Matilda, incloses en el Pla Provincial d'Obres i Servicis 2016.
1.7. Proposta d'aprovació del projecte modificat núm. 1 de les obres per a la reurbanització del
carrer San Gregori i adjacents, incloses en el Pla Provincial d'Obres i Servicis 2016.
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per Ceràmica
Kersa, SL, per a la instal·lació d'un centre de seccionament independent en el Polígon El
Palmerar, CV-20, km. 5,4.
1.9. Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per Ceràmica
Kersa, SL, per a la instal·lació d'una línia de mitjana tensió, en el Polígon El Palmerar, CV20, km. 5,4.
1.10.Proposta d'adjudicació de parcel·les i pèrdua de dret a l'ús dels horts socials.
1.11.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte del Decret núm. 42/2016 dictat en el Procediment Abreviat
000057/2015, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló.

2.2. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 9 de setembre de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 9 de setembre 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. 2016/0003.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 14 de setembre 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 2016/0003, 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
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 relació comptable d´obligacions reconegudes núm. 2016/0003 per import de 165.298,97
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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 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 12 de setembre 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:
•
•
•
•
•
•

Hierbas El Plano, SL (Expedient 00945/2016/39)
Fundación Monseñor Fernando Ferris (Expedient 00945/2016/48)
Home Depot Logística, SL (Expedient 00945/2016/49)
Natio Cerámica, SL (Expedient 00945/2016/52)
Natio Cerámica, SL (Expedient 00945/2016/53)
Natio Cerámica, SL (Expedient 00945/2016/54)

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
i desfavorables 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, que va tindre lloc, el dia 6 de setembre de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la Intervenció de fons municipal.
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. Denegar la subvenció sol·licitada per Natio Cerámica amb CIF B12958245 d'ajudes
a la contractació de persones desocupades d'Onda 2016, per incompliment del que estableix
la base 2: «La jornada mínima subvencionable serà de 20 hores» (Jari Fernando Guerrero
Satizabal).
Segon. Denegar la subvenció sol·licitada per Natio Cerámica amb CIF B12958245 d'ajudes
a la contractació de persones desocupades d'Onda 2016, per incompliment del que
estableix la base 2: «La jornada mínima subvencionable serà de 20 hores» (Juan Carlos
Guerrero Satizabal).
Tercer. Concedir les següents subvencions per a finançar ajudes econòmiques 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

Hierbas El Plano, SL

1

300,00 €

Fundación Monseñor Fernando Ferris

4

2.000,00 €

Home Depot Logística, SL

1

700,00 €

Natio Cerámica, SL

1

700,00 €

7

3.700,00 €

TOTAL

Quart. Aprovar la disposició de la despesa del punt anterior.
Cinquè. 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”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta de concessió de la llicència ambiental sol·licitada per Cerámica Múltiple,
S.L. per a exercir una activitat de fabricació i muntatge de calques per a ceràmica, en
la Ctra. Viver-Pto de Borriana, 29 C.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 13 de setembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 6.7.3.B/2016/6 instruït a sol·licitud de Cerámica Múltiple, S.L amb
CIF , i domicili a efectes de notificacions en Apartat de Correus, 321, de Onda, per a exercir
una activitat de fabricació i muntatge de calques per a ceràmica en la direcció abans
indicada.
Vist que en l'expedient consta el certificat de compatibilitat urbanística, de 19 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 3.4
del Annex II de la Llei 6/2014 (Fabricació de productes ceràmics per mitjà d'enfornat, en
particular de teules, rajoles, rajoles refractaris, taulellets, gres ceràmic o productes ceràmics
ornamentals o d'ús domèstic no inclosos en l'Annex I ).
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics sanitaris emés el 17 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 2 d´agost de 2016,
s'establixen els condicionants a complir en matèria mediambiental.

on

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 Cerámica Múltiple, S.L, amb C.I.F núm.
, per a exercir una activitat de fabricació i muntatge de calques per a ceràmica, en la Ctra.
Viver-Pto de Borriana, 29 C (amb referència cadastral 5177721YK3267N0001KF), 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 obtingut
informe favorable de sol·licitud d'autorització d'abocaments de la mercantil FACSA
(expedient núm. 8.2/16/23) .
-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: En el certificat final d'instal·lació s'indicarà concretament si les instal·lacions
estan subjectes al programa de manteniment per a la prevenció de la legionel·losi, d'acord
amb la legislació vigent, o no està subjectes.
3) En quant als condicionants derivats de l'informe tecnic-sanitari:
-Els residus sòlids no assimilables a urbans hauran de ser gestionats per empresa
autoritzada, per la qual cosa haurà de disposar d'un contracte amb la dita empresa i un
registre d'entrega o depòsit dels dits residus, des de l'inici del seu funcionament.
-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.
-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.
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.
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1.5. Proposta d'aprovació del projecte modificat núm. 1 de les obres per a la
reurbanització del carrer Apeadero de Betxí, incloses en el Pla Provincial d'Obres i
Servicis 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 14 de setembre de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les obres i servicis de competència
municipal per a l´exercici 2016, publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 22 de
data 20/2/16.
Vist l' acord plenari de la Diputació Provincial de Castelló, de 17 de maig de 2016, pel que,
sense perjudici de les al·legacions correspondientes, es va aprobar provisionalment el
mencionat Pla Provincial incloent entre les seus obres el projecte de reurbantizació de la
C/Apeadero de Betxí, per un pressupost total de 60.000 €, dels cuals 10.000 € són
subvencionables per la Diputació Provincial i la resta asumits per este Ajuntament.
Vist el projecte redactat per l'Engnier industrial Raúl Vélez Novella y datat en juliol de 2016,
per a la reurbanització de l'apeadero de Betxí, y que va ser aprobat per la Junta de Govern
local amba data 29 de juliol de 2016 amb els següents desglosos:
-Pressupost d'execució per contrata:
-Honoraris de direcció d' obra:
-Total:

56.614,71 €
00 €
56.614,71 €

Vist que con registre d'entrada municipal de data 7 de setembre de 2016 (núm. 16.969) el
Cap de Planificació de la Diputació Provincial remet requeriment d'esmena dada la
divergència en el desglossament dels importes entre el projecte aprovat i l'aprovació
definitiva dels POYS 2016, referits al dit expediente, a l'efecte de remetre el projecte ajustat
al que sol·licita i aprovat definitivament o sol·licitar el corresponent canvi d'obra, a tramitar i
autoritzar en Junta de Govern.
Vist que con registre d'entrada municipal de data 7 de setembre de 2016 (núm. 16.967) el
Cap de l'Oficina Tècnica de la Diputació Provincial remet requeriment d'esmena por una
seriosa de deficiències tècniques en el projecte presentat.
Vist que con registre d'entrada de data 13 de setembre de 2016 l'empresa redactora del
projecte referit (Enginyeria i Urbanisme del Mediterrani, S.L) presenta el corresponent
modificat núm. 1, datat en septiembre de 2016, a l'efecte d'introduir els corresponents canvis
d'obra i esmenar les deficiències tècniques, quedant el desglossament de la manera
següent:
-Pressupost d'execució per contrata:
-Honoraris de direcció d' obra:
-Total:

58.348,63 €
1.651,37 €
60.000,00 €

Vist el que disposa el artícle 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases
del Règim Local, en relació amb l'artícle 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 vist el decret de la alcaldía núm. 1.337/2015, de 22 de juny, de

delegació de competències, en virtut del qual es delega en la Junta de Govern local (apartat
4t B.3) l'aprovació dels projectes tècnics i de servicis quan siga competent per a la seua
contractació o concesió i estiguen prevists en el pressupost.
PROPONGO:
Primer. Aprovar el projecte modificat núm. 1 del projecte de l' obra “Reurbanització del carrer
Apeadero de Betxí”, datat en setembre de 2016.
Segon Nombrar coordinador de seguretat i salut al tècnic redactor del projecte, Raúl Vélez
Novella, en substitució de Rosa Aguilella Vidal, Enginyera tècnica d´Obres Públiques
municipal, que va ser anomenada coordinadora en l'acord de la Junta de Govern local de 29
de juliol de 2016.
Tercer. Notificar esta resolució als interessats, i traslladar a la Diputació Provincial de
Castelló.
Quart. Donar compte d'esta resolució al Ple de l'Ajuntament.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'aprovació del projecte modificat núm. 1 de les obres per a la
reurbanització del carrer Rajolar de Matilda, incloses en el Pla Provincial d'Obres i
Servicis 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 14 de setembre de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les obres i servicis de competència
municipal per a l´exercici 2016, publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 22 de
data 20/2/16.
Vist l' acord plenari de la Diputació Provincial de Castelló, de 17 de maig de 2016, pel que,
sense perjudici de les al·legacions correspondientes, es va aprobar provisionalment el
mencionat Pla Provincial incloent entre les seus obres el projecte de reurbantizació de la
C/Rajolar de Matilda, per un pressupost total de 60.000 €, dels cuals 10.000 € són
subvencionables per la Diputació Provincial i la resta asumits per este Ajuntament.
Vist el projecte redactat per l'arquitecte Juan Canós Molinos y datat en juliol de 2016, per a
la reurbanització de l'apeadero de Betxí, y que va ser aprobat per la Junta de Govern local
amba data 29 de juliol de 2016 amb els següents desglosos:
-Pressupost d'execució per contrata:
-Honoraris de direcció d' obra:
-Total:

55.045,89 €
1.651,37 €
56.697,26 €

Vist que con registre d'entrada municipal de data 7 de setembre de 2016 (núm. 16.969) el
Cap de Planificació de la Diputació Provincial remet requeriment d'esmena dada la
divergència en el desglossament dels importes entre el projecte aprovat i l'aprovació
definitiva dels POYS 2016, referits al dit expediente, a l'efecte de remetre el projecte ajustat
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al que sol·licita i aprovat definitivament o sol·licitar el corresponent canvi d'obra, a tramitar i
autoritzar en Junta de Govern.
Vist que con registre d'entrada de data 14 de setembre de 2016 el redactor del projecte
referit presenta el corresponent modificat núm. 1, datat en septiembre de 2016, a l'efecte
d'introduir els corresponents canvis d'obra i modificar la denominació de l'obra, quedant el
desglossament de la manera següent:
-Pressupost d´execució per contrata:
-Honoraris de direcció d' obra:
-Total:

58.348,63 €
1.651,37 €
60.000,00 €

Vist el que disposa el artícle 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases
del Règim Local, en relació amb l'artícle 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 vist el decret de la alcaldía núm. 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències, en virtut del qual es delega en la Junta de Govern local (apartat
4t B.3) l'aprovació dels projectes tècnics i de servicis quan siga competent per a la seua
contractació o concesió i estiguen prevists en el pressupost.
PROPONGO:
Primer. Aprovar el projecte modificat núm. 1 del projecte de l' obra “Rajolar de Matilda”, datat
en setembre de 2016.
Segon. Nombrar coordinador de seguretat i salut al técnic redactor del projecte, Juan Canós
Molinos, en substitució de Plácido Salvador Pérez, arquitecte técnic municipal, que va ser
anomenat coordinador en l'acord de la Junta de Govern local de 29 de juliol de 2016.
Tercer. Notificar esta resolució als interessats, i traslladar a la Diputació Provincial de
Castelló.
Quart. Donar compte d'esta resolució al Ple de l'Ajuntament.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació del projecte modificat núm. 1 de les obres per a la
reurbanització del carrer San Gregori i adjacents, incloses en el Pla Provincial d'Obres
i Servicis 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 14 de setembre de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les obres i servicis de competència
municipal per a l´exercici 2016, publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 22 de
data 20/2/16.
Vist l' acord plenari de la Diputació Provincial de Castelló, de 17 de maig de 2016, pel que,
sense perjudici de les al·legacions correspondientes, es va aprobar provisionalment el
mencionat Pla Provincial incloent entre les seus obres el projecte de reurbantizació de la

C/San Gregori i adjacents, per un pressupost total de 60.000 €, dels cuals 10.000 € són
subvencionables per la Diputació Provincial i la resta asumits per este Ajuntament.
Vist el projecte redactat per l'Engnier industrial Emilio Sansano Sansano y datat en juliol de
2016, per a la reurbanització dels carrers Quevedo i San Gregori, y que va ser aprobat per la
Junta de Govern local amba data 29 de juliol de 2016 amb els següents desglosos:
-Pressupost d'execució per contrata:
-Honoraris de direcció d' obra:
-Total:

55.046,86 €
00 €
55.046,86 €

Vist que con registre d'entrada municipal de data 7 de setembre de 2016 (núm. 16.969) el
Cap de Planificació de la Diputació Provincial remet requeriment d'esmena dada la
divergència en el desglossament dels importes entre el projecte aprovat i l'aprovació
definitiva dels POYS 2016, referits al dit expediente, a l'efecte de remetre el projecte ajustat
al que sol·licita i aprovat definitivament o sol·licitar el corresponent canvi d'obra, a tramitar i
autoritzar en Junta de Govern. Al mateix temps, se'ns trasllada l'error en la denominació del
projecte, que no ha de referir-se als carrers Quevedo i Sant Gregori, sinó a la C/San
Gregorio i adjacents.
Vist que con registre d'entrada de data 14 de setembre de 2016 el redactor del projecte
referit presenta el corresponent modificat núm. 1, datat en septiembre de 2016, a l'efecte
d'introduir els corresponents canvis d'obra i modificar la denominació de l'obra, quedant el
desglossament de la manera següent:
-Pressupost d´execució per contrata:
-Honoraris de direcció d' obra:
-Total:

58.348,63 €
1.651,37 €
60.000,00 €

Vist el que disposa el artícle 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases
del Règim Local, en relació amb l'artícle 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 vist el decret de la alcaldía núm. 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències, en virtut del qual es delega en la Junta de Govern local (apartat
4t B.3) l'aprovació dels projectes tècnics i de servicis quan siga competent per a la seua
contractació o concesió i estiguen prevists en el pressupost.
PROPONGO:
Primer. Aprovar el projecte modificat núm. 1 del projecte de l' obra “Reurbanització del carrer
San Gregori i adjacents”, datat en setembre de 2016.
Segon. Nombrar coordinador de seguretat i salut al tècnic redactor del projecte, Emilio
Sansano Sansano, en substitució de Plácido Salvador Pérez, arquitecte técnic municipal,
que va ser anomenat coordinador en l'acord de la Junta de Govern local de 29 de juliol de
2016.
Tercer. Notificar esta resolució als interessats, i traslladar a la Diputació Provincial de
Castelló.
Quart. Donar compte d'esta resolució al Ple de l'Ajuntament.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per
Ceràmica Kersa, SL, per a la instal·lació d'un centre de seccionament independent en
el Polígon El Palmerar, CV-20, km. 5,4.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 14 de setembre de
2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/57 de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors,
presentada per Ceràmica Kersa, SL, amb CIF número , i domicili a efecte de notificacions,
en el carrer L'alcora, núm. 303, d'Almassora, (12550), per a l'execució d'un centre de
seccionament independent de superfície d'un centre de transformació, en la CV-20, km. 5,4,
Polígon industrial El Palmerar, segons projecte tècnic redactat per l'enginyer tècnic industrial
Salvador Badenes Llorens i visat pel col·legi professional corresponent amb data 26 d'agost
de 2016.
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 Ceràmica Kersa, SL, amb CIF número , i
domicili a efecte de notificacions, en el carrer L'alcora, núm. 303, d'Almassora, (12550), per
a l'execució d'un centre de seccionament independent de superfície d'un centre de

transformació, en la CV-20, km. 5,4, Polígon industrial El Palmerar, referència cadastral
0166106YK4206N, segons projecte tècnic redactat per l'enginyer tècnic industrial Salvador
Badenes Llorens i visat pel col·legi professional corresponent amb data 26 d'agost de 2016.
El pressupost de les obres és de 20.776,52 €. Sent el constructor Iberdrola Distribución
Eléctrica S.A.U..
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 del mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per
Ceràmica Kersa, SL, per a la instal·lació d'una línia de mitjana tensió, en el Polígon El
Palmerar, CV-20, km. 5,4.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 14 de setembre de
2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/57 de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors,
presentada per Ceràmica Kersa, SL, amb CIF número , i domicili a efecte de notificacions,
en el carrer L'alcora, núm. 303, d'Almassora, (12550), per a la instal·lació d'una línia de
mitjana tensió, en la CV-20, km. 5,4, Polígon industrial El Palmerar, segons projecte tècnic
redactat per l'enginyer tècnic industrial Salvador Badenes Llorens i visat pel col·legi
professional corresponent amb data 26 d'agost de 2016..
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
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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 Ceràmica Kersa, SL, amb CIF número , i
domicili a efecte de notificacions, en el carrer L'alcora, núm. 303, d'Almassora, (12550), per
a la instal·lació d'una línia de mitjana tensió, en la en la CV-20, km. 5,4, Polígon industrial El
Palmerar, referència cadastral 0166106YK4206N, segons projecte tècnic redactat per
l'enginyer tècnic industrial Salvador Badenes Llorens i visat pel col·legi professional
corresponent amb data 26 d'agost de 2016. El pressupost de les obres és de 3.218,86. Sent
el constructor Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.
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 4 m2 durant 2 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 del mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'adjudicació de parcel·les i pèrdua de dret a l'ús dels horts socials.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 14 de setembre de 2016, que diu:
“Vista l'Ordenança municipal reguladora dels Horts Socials d'Onda, aprovada mitjançant un
acord plenari de 10 d'abril de 2012, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província número
70, de 12 de juny de 2012, amb modificació puntual aprovada en data 13 de novembre de
2012 (BOP número 5, de 10 de gener de 2013)).
Vistes les bases reguladores que regixen l'adjudicació de parcel·les dels horts socials que
van ser aprovades per la Junta de Govern Local en sessió del dia 1 de desembre de 2014.
Vist l'acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 26 de gener de 2015, es va
adjudicar l'ús de les parcel·les dels horts socials per a l'any 2015, amb possibilitat de
prorrogar la dita adjudicació durant un any més.
Vist que, al seu dia, van renunciar a la pròrroga de l'ús de la parcel·la els següents
adjudicataris:
-José Antonio Marín Valero. número 3.
-Amadeo Mateu Lacruz, número 4.
-Joaquín Castelló Castelló, número 11.
-Antonio Olucha Moreno, número 12.
-Moussa Ben Ali Benali, número 19.
-El Mabrouk Aloui, número 28 .
-Ahmet L'Hafydy, número 34.
Vist que, de les pròrrogues acceptades, no s'ha procedit al pagament del cànon de les
següents parcel·les, pels adjudicataris corresponents:
-número 5, adjudicada a Ilham Lamrini Bouchiba.
-número 9, adjudicada a Vladimir Sterpu.
-número 10, adjudicada a Mª Dolores Gallardo Barba.
-número 13, adjudicada a Mohamed Lamrini Bouchiba.
-número 15, adjudicada a Francisco W. Càceres Álvarez.
-número 16, adjudicada a Ilham El Kirate.
-número 17, adjudicada a Abdelhakim Debbaghi.
-número 18, adjudicada a Abbes Souilhi.
-números 21-23-24, adjudicades a Associació Quisqueya.
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-números 26-27-29-30, adjudicades a Parròquia SAN Bartolomé.
-número 32, adjudicada a Driss Balazouzi.
Vist l'informe de la Policia Local Ecológica-rural, de data 6 de setembre de 2016 del que es
desprén que les dites parcel·les es troben en estat d'abandó.
Vist l'informe juridicoproposta del TAG de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
econòmica, de data 14 de setembre de 2016
PROPOSA:
Primer. Acceptar les renúncies a l'ús de les parcel·les següents:
-José Antonio Marín Valero. número 3.
-Amadeo Mateu Lacruz, número 4.
-Joaquín Castelló Castelló, número 11.
-Antonio Olucha Moreno, número 12.
-Moussa Ben Ali Benali, número 19.
-El Mabrouk Aloui, número 28 .
-Ahmet L'Hafydy, número 34.
Segon. Declarar la pèrdua del dret a l'ús de les parcel·les següents:
-número 5, adjudicada a Ilham Lamrini Bouchiba.
-número 9, adjudicada a Vladimir Sterpu.
-número 10, adjudicada a Mª Dolores Gallardo Barba.
-número 13, adjudicada a Mohamed Lamrini Bouchiba.
-número 15, adjudicada a Francisco W. Càceres Álvarez.
-número 16, adjudicada a Ilham El Kirate.
-número 17, adjudicada a Abdelhakim Debbaghi.
-número 18, adjudicada a Abbes Souilhi.
-números 21-23-24, adjudicades a Associació Quisqueya.
-números 26-27-29-30, adjudicades a Parròquia SAN Bartolomé.
-número 32, adjudicada a Driss Balazouzi.
Tercer. Anul·lar el pagament del cànon corresponent a les mencionades parcel·les.
Quart. Notificar el present acord als interessats
Quint. Traslladar de l'acord a l'Àrea Econòmica municipal als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Despatx extraordinari.
En este punt, la Junta de Govern Local, de conformitat amb el dispost en l'article 83 en
relació amb l'article 113 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, acorda
per unanimitat debatre fora de l'Ordre del dia el punt següent:

1.11.1. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives (Resolució de 19 d'agost de 2016) dirigida al desenvolupament d'itineraris
integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social
per als exercicis 2016 i 2017.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 15 de setembre de 2016, que diu:
“María Carmen Aguilella García, tinent alcalde delegada de l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, per decret de l'alcaldia núm. 1.337/2015, de 22 de juny, de
conformitat amb l'article 91.4 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,
per raons d'urgència motivades en l'existència de problemes informàtics en Serveis Socials i
en que la pròxima Junta de Govern Local és l'última abans de la finalització del termini per a
la sol·licitud de la subvenció el pròxim dia 18 de setembre.
Vista la convocatòria de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, publicada en el
DOCV núm. 7859, de 26 d'agost de 2016, per la qual es convoquen per als exercicis 2016 i
2017 les subvencions dirigides al desenvolupament d'itineraris integrats per a la inserció
sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió social.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives per a la realització d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones
en situació o risc d'exclusió social (programa d'inclusió activa per a persones majors de 45
anys).
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Considerant 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 la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències, en el punt quart, B, s'atribuïx a la Junta de Govern Local; “5. Sol·licitar i
acceptar subvencions”.
PROPOSA:
Primer. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a l'empara de
la resolució publicada en el DOCV núm. 7859, de 26 d'agost de 2016, per a la realització
d'itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió
social (programa d'inclusió activa per a persones majors de 45 anys).
El pressupost total d'este programa ascendix a 200.000 euros (50.000 euros per a l'exercici
2016 i 150.000 euros per a l'exercici 2017), sol·licitant de la Conselleria la quantia de
200.000 euros.
Segon. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la Resolució de 19
d'agost de 2016, 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 al cobrament, al seu dia, de les quantitats corresponents de la subvenció.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte del Decret núm. 42/2016 dictat en el Procediment Abreviat
000057/2015, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló.
Secretaria dóna compte del Decret número 42/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu
número 1 de Castelló, de 31 de maig de 2016, dictada en el Procediment Abreviat
000057/2015, pel qual es declara l'arxiu del recurs contenciós-administratiu interposat per
Juan Francisco Simó Sospedra, contra les resolucions número 2.043/2014 i 2.532/2015 de
l'Ajuntament d'Onda sobre expedient disciplinari, per carència sobrevinguda d'objecte,
declarant acabat el procediment.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord
i còpia del Decret a la Secció de Secretaria.
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.

