AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 9
Data: 4 de març de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.00 a 13.15 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 26 de febrer 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. 18/2016.
1.3. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis socials de la
comissió de valoració del mes de febrer de 2016 (extraordinària).
1.4. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Asociación de padres de
discapacitados psíquicos Virgen de la Esperanza” (C.O. El Molí) per a l'exercici 2016.
1.5. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb “Asociación
Castellón Contra el Cáncer” per a l'exercici 2016.
1.6. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb “Cáritas
Parroquial de San Bartolomé”, “Cáritas Parroquial de la Asunción” i “Cáritas Parroquial
Virgen del Carmen” (des d'ara “Cáritas Parroquiales de Onda”), per a l'exercici 2016.
1.7. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb “Parroquia
San Bartolomé” per a l'exercici 2016.
1.8. Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció concedida en el Programa Onda
Emplea, 2015.
1.9. Proposta de desestimació de la justificació de la subvenció concedida per al programa
d'ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015, a METAGEST URBANIA, SL.
1.10.Proposta de contestació al·legació presentada per José Vicente Esteller Andreu, contra
l'acord de la Junta de Govern local de data 15 de gener de 2016 d'aprovació de
justificació d'ajudes als restaurants.
1.11.Proposta de devolució de la fiança depositada per Atlantic Tiles, SL, en garantia de
reposició del ferm per obertura de rasa per a reparació de la xarxa de sanejament, en el
carrer Travessia Sónella, núm. 1.
1.12.Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major per al derrocament parcial de

vivenda en el carrer Santiago Apòstol, número 11, sol·licitada per Blas García Vela.
1.13.Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major per al derrocament de vivenda
unifamiliar en el carrer Bon Pastor, número 9, sol·licitada per Pedro Martínez Muñoz.
1.14.Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de gestió de servei
públic: "Gestió i dinamització del casc històric i castell d'Onda".
1.15.Proposta d'aprovació de la 1a modificació i 1a pròrroga del contracte del servei: “Pòlisses
d'assegurances de l'Ajuntament d'Onda”.
1.16.Proposta d'aprovació de les bases de selecció d'alumnes de l'acció formativa «Auxiliar de
tenda en el sector alimentació».
1.17.Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs escolar
2015/2016, corresponents al mes de febrer de 2016.
1.18.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 26 de febrer de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 26 de febrer 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. 18/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació d'1 de març 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 la següent certificació:
DATA

EMPRESA

04-02-2016

CONSTRUCCIONES
FRANCÉS S.A

Nº
Certificació
2 (GENER)

OBRA
“Remodelació Parc 8 de
març“

Vista la conformitat de les esmentades certificacions pel tècnic municipal.

IMPORT
35.962,19 €

El Pla, 1
Tel: 964 600 050
Fax: 964 604 133
NIF: P-1208400-J

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

Vist l’annex d'operacions a ordenar número 18/2016, que recullen les factures per despeses
corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
Atès 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. - Reconéixer 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 la certificació següent:
DATA

EMPRESA

04-02-2016

CONSTRUCCIONES
FRANCÉS S.A

Nº
Certificació
2 (GENER)

OBRA
“Remodelació Parc 8 de
març“

IMPORT
35.962,19 €

Segon. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 18/2016 per import de 136.327,08 euros
corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer i segon.
Quart. Comunicar el present acord a la secció de contractació, patrimoni i serveis.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis
socials de la comissió de valoració del mes de febrer de 2016 (extraordinària).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 25 de febrer 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 12 de febrer 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 en
aquell moment.
Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent d'Administració, Serveis Municipals i
Política Social i Especial de Comptes, de 17 de febrer de 2016, de valoració de les ajudes.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 25 de febrer de 2016.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en la proposta, corresponents a les ajudes
d'emergència de la comissió de valoració del mes de febrer de 2016 (extraordinària), 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 13 de juliol 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 de febrer de 2016 (extraordinària) segons el detall que s'acompanya:
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
NÚM.
1

EXPEDIENT
38/16

CONCEPTE
AFPE
AEAI

QUANTÍA(*)
516,04 €
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NÚM.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

EXPEDIENT
39/16
40/16
41/16
42/16
43/16
44/16
45/16
46/16
47/16
48/16
49/16

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

50/16
51/16
52/16
53/16
54/16
55/16
56/16
57/16
58/16
59/16
60/16
61/16
62/16
63/16
64/16
65/16
66/16
68/16
69/16
70/16
71/16
72/16
73/16
74/16
75/16
76/16
78/16
79/16
80/16
81/16
82/16
83/16
84/16
85/16
86/16
88/16
89/16
90/16
91/16
92/16
93/16
94/16
95/16

CONCEPTE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AEGE-F
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
ADTE
AFPE
AFPE
AFPE

QUANTÍA(*)
230,40 €
435,20 €
307,20 €
268,80 €
409,60 €
409,60 €
409,60 €
384,00 €
435,00 €
230,40 €
232,76 €
307,20 €
384,00 €
409,60 €
409,60 €
230,40 €
336,00 €
192,00 €
384,00 €
435,20 €
358,40 €
307,20 €
384,00 €
358,40 €
384,00 €
268,80 €
409,60 €
192,00 €
256,00 €
409,60 €
384,00 €
358,40 €
256,00 €
307,20 €
435,20 €
256,00 €
384,00 €
268,80 €
307,20 €
268,80 €
480,00 €
268,80 €
358,40 €
360,00 €
435,20 €
307,20 €
230,40 €
360,00 €
384,00 €
268,80 €
518,25 €
344,82 €
360,00 €
307,20 €

NÚM.
56
57
58
59
60

EXPEDIENT
96/16
97/16
98/16
99/16
100/16

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

101/16
102/16
103/16
105/16
106/16
107/16
108/16
109/16
110/16
111/16
114/16
115/16
116/16
118/16
119/16
120/16
121/16
122/16
123/16

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

124/16
125/16
126/16
128/16
129/16
130/16
131/16
132/16
134/16
135/16
136/16
137/16
138/16
140/16

94
95
96
97
98
99
TOTAL

141/16
142/16
145/16
147/16
148/16
416/15

CONCEPTE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AEGE-F
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AEAI
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AEAI
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE

QUANTÍA(*)
358,40 €
307,20 €
268,80 €
358,40 €
301,26 €

CONCEPTE
AEGE
AEGE

QUANTÍA
1.360,00 € (**)
435,20 € (*)

383,31 €
448,00 €
409,60 €
384,00 €
125,00 €
268,80 €
246,46 €
358,40 €
512,00 €
268,80 €
480,00 €
240,00 €
480,00 €
328,87 €
264,80 €
375,95 €
288,00 €
336,00 €
409,60 €
435,20 €
240,00 €
384,00 €
384,00 €
153,07 €
308,40 €
435,20 €
320,00 €
174,00 €
192,00 €
560,00 €
358,40 €
480,00 €
427,20 €
268,80 €
384,00 €
384,00 €
358,40 €
230,40 €
348,00 €
33.919,99 €

B. Ajudes a abonar a tercers per transferència bancària
NÚM.
1
2

EXPEDIENT
113/16
144/16
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NÚM.
TOTAL

EXPEDIENT

CONCEPTE

QUANTÍA
1.795,20 €

Les ajudes de lloguer aprovades als expedients núm. 113/16 i 144/16, per import de
1.360,00 € i 435,20 € respectivament, s'abonaran directament a les propietaries de les
viviendes.
C. Ajudes a abonar als sol·licitants en format de vals setmanals (ajudes d’emergència i PIF)
NÚM.
1
2
3
TOTAL

EXPEDIENT
112/16
149/16
150/16

CONCEPTE
AEAB
PIF
PIF

QUANTÍA (*)
384,00 €
192,00 €
448,00 €
1.024,00 €

AFPE. Ayuda familiar polivalente de emergencia.
AEAI. Ayuda de emergencia de alimentación infantil.
AEGE-F. Ayuda de emergencia gastos extraordinarios (farmacia).
AEGE. Ayuda de emergencia gastos extraordinarios.
AEAB. Ayuda de emergencia alimentación básica.
PIF. Plan de intervención familiar.

(*) 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 de febrer de 2016 (extraordinària), segons el detall què s'acompanya:
EXP.
LG-E 249

DATA VALS
04/02/16
11/02/16

AB
AB

QUANTÍA

TOTAL

50,00 €
50,00 €

100,00 €

TOTAL

100,00 €

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

EXPEDIENT

CONCEPTE

CAUSA DENEGACIÓ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

67/16
77/16
87/16
104/16
117/16
127/16
133/16
139/16
143/16
146/16

AFPE / AEGE-F
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

Causa de denegació:
1. Per superar la renda per capita fixada per Conselleria.
2. Per no presentar la documentació suficient en forma i terminis.

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 de febrer de
2016 (extraordinària), per import total de 33.919,99 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 231.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.02569) del vigent
pressupost general.
Quint. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses d'ajudes de pagament a
tercers de Serveis Socials, aprovades en el punt primer B, relacionades en l'annex II
corresponents a la comissió de valoració del mes de febrer de 2016 (extraordinària), per
import total de 1.795,20 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231.48001 (RC amb
número d'operació 2.2016.1.02569) del vigent pressupost general.
Sext. Autoritzar les despeses d'ajudes d'emergència (vals) i dels plans d'intervenció familiar
(vals), aprovades en el punt primer C, relacionades en l'annex III corresponents a la
comissió de valoració del mes de febrer de 2016 (extraordinària), per import total de
1.024,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231.48001 (RC amb número
d'operació 2.2016.1.02569) del vigent pressupost general.
Sèptim. Autoritzar les despeses dels vals d'emergència, aprovades en el punt segon,
relacionades en l'annex IV corresponents a la comissió de valoració del mes de febrer de
2016 (extraordinària), per import total de 100,00 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 231.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.02569) del vigent
pressupost general.
Octau. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt quart i quint.
Nové. 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.
1.4. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Asociación de padres de
discapacitados psíquicos Virgen de la Esperanza” (C.O. El Molí) per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 26 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de conveni de col·laboració amb “Asociación de
padres de discapacitados psíquicos Virgen de la Esperanza” (C.O. El Molí) per a l'exercici
2016.
Vist l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist que “Asociación de padres de discapacitados psíquicos Virgen de la Esperanza” té com
a fins primordials: donar assistència mitjançant l´ensenyament, pràctiques i altres activitats
als discapacitats psíquics.
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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.
Atés 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 1337/2015, de 22 de juny de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb “Asociación de padres de discapacitados
psíquicos Virgen de la Esperanza”, amb CIF , per a l'exercici 2016 per import de 35.000,00
euros.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 231.48003 del vigent pressupost general.
Tercer. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
“Asociación Castellón Contra el Cáncer” per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 29 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 26 de febrer de 2016 (registre entrada número 4117), presentat per Agustí
Traver Sastre, de sol·licitud de pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
“Asociación Castellón Contra el Cáncer” per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 19 de febrer de 2016, pel qual es va aprovar la
firma d'un conveni de col·laboració, amb una vigència d'1 any, entre l'Ajuntament d'Onda i
“Asociación Castellón Contra el Cáncer” per un import, per a l'exercici 2016, de 14.800
euros.
Vista la clàusula quarta del conveni de col·laboració que diu: “Pagament. El pagament de la
subvenció es realitzarà segons el següent calendari, a la firma del present conveni, el 70%
de l'ajuda, i a la justificació de l'ajuda total concedida, el 30% restant.”
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, “Asociación Castellón Contra el
Cáncer”, compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent

deutora amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede 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”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist l'informe favorable emès pel director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 29 de febrer
de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE
Primer. Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 10.360,00 euros a
“Asociación Castellón Contra el Cáncer”, amb CIF , corresponent al 70% de l'import total de
la subvenció concedida per a l'exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48003 (RC de 16/02/2016 amb num. d'operació 2.2016.1.03031) del vigent Pressupost
General.
Segon. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Tercer. 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'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
“Cáritas Parroquial de San Bartolomé”, “Cáritas Parroquial de la Asunción” i “Cáritas
Parroquial Virgen del Carmen” (des d'ara “Cáritas Parroquiales de Onda”), per a
l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 29 de febrer de 2016, que diu:
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“Vist l'escrit de 25 de febrer de 2016 (registre entrada número 4026), presentat per José
García Fernández, de sol·licitud de pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
“Cáritas Parroquiales de Onda” per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 19 de febrer de 2016, pel qual es va aprovar la
firma d'un conveni de col·laboració, amb una vigència d'1 any, entre l'Ajuntament d'Onda i
“Cáritas Parroquiales de Onda” per un import, per a l'exercici 2016, de 60.000,00 euros.
Vista la clàusula quarta del conveni de col·laboració que diu: “Pagament. El pagament de la
subvenció es realitzarà segons el següent calendari, a la firma del present conveni, el 70%
de l'ajuda, i a la justificació de l'ajuda total concedida, el 30% restant.”
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, “Cáritas Parroquiales de Onda”,
compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutora
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede 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”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist l'informe favorable emès pel director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 29 de febrer
de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE
Primer. Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 42.000,00 euros a “Cáritas
Parroquiales de Onda”: “Cáritas Parroquial de San Bartolomé” amb CIF: ; “Cáritas Parroquial
de la Asunción” amb CIF: ; i “Cáritas Parroquial Virgen del Carmen” amb CIF: , corresponent
al 70% de l'import total de la subvenció concedida per a l'exercici 2016, amb càrrec a

l'aplicació pressupostària 2310.48003 (RC de
2.2016.1.03026) del vigent Pressupost General.

16/02/2016

amb

num.

d'operació

Segon. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l'Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
“Parroquia San Bartolomé” per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 29 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 25 de febrer de 2016 (registre entrada número 4027), presentat per José
García Fernández, de sol·licitud de pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
“Parroquia San Bartolomé” per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 19 de febrer de 2016, pel qual es va aprovar la
firma d'un conveni de col·laboració, amb una vigència d'1 any, entre l'Ajuntament d'Onda i
“Parroquia San Bartolomé” per un import, per a l'exercici 2016, de 17.000,00 euros.
Vista la clàusula quarta del conveni de col·laboració que diu: “Pagament. El pagament de la
subvenció es realitzarà segons el següent calendari, a la firma del present conveni, el 70%
de l'ajuda, i a la justificació de l'ajuda total concedida, el 30% restant.”
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, “Parroquia San Bartolomé”, compleix
els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutora amb la
Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede 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”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist l'informe favorable emès pel director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 29 de febrer
de 2016.
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Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
Atès el disposat a l'article 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 el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 11.900,00 euros a
“Parroquia San Bartolomé”, amb CIF , corresponent al 70% de l'import total de la subvenció
concedida per a l'exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48003 (RC de
16/02/2016 amb num. d'operació 2.2016.1.03033) del vigent Pressupost General.
Segon. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l'Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció concedida en el Programa
Onda Emplea, 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'expedient que s'instruïx en este Ajuntament de concessió de subvenció, mitjançant un
acord de la Junta de Govern Local,y el pagament anticipat del 100 % de la mateixa, dins del
programa Onda Emplea, 2015, d'ajudes a l'autoocupació i a la contractació:
Vistes les sol·licituds de justificació presentades per:
- Biatrice Alexandra Ciubotaru (exp. 00945/15/41)
- Lucia Zafra León (exp. 00945/15/72)
- Smail Aghnima (exp. 00945/15/81)
- Veronica Navarro Martinez (exp. 00945/15/92)
- David Somoza Hernandez (exp. 00945/15/147)
Vist l'informe favorable de justificació emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció de fons municipal.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 del programa Onda Empra 2015, aprovades per la Junta
de Govern local, amb data 1 de desembre de 2014, i publicades en el tauler d'edictes
municipal i el Butlletí Oficial de la Província, número 146, de data 4 de desembre de 2014,
que fan referència a la justificació de la subvenció.
Atès que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., en l'article 37.1.c,

establix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s'acorde la procedència del reintegrament, en cas d'incompliment de l'obligació de
justificació o la justificació insuficient, en els termes establits en l'article 30 d'esta llei, i si és
el cas, en les normes reguladores de la subvenció.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, regulador 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 a què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE
Primer. Aprovar la justificació de la següent subvenció concedida en l'exercici 2015:
INTERESSAT

NIF

IMPORT.
CONCED.

IMPORT.
JUSTIF.

REINT.
SUBVENCIÓ

Biatrice A.Ciubotaru

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Lucia Zafra León

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Smail Aghnima

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Verónica Navarro Martinez

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

David Somoza Hernandez

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Segon. Comunicar el present acord a l’Àrea d'Administració, Serveis Municipals i Política
Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta de desestimació de la justificació de la subvenció concedida per al
programa d'ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015, a METAGEST URBANIA, SL.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 24 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 1 de desembre de 2014, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2015. L'anunci va ser
publicat en el tauler d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 146 de
data 4 de desembre de 2014.
Vist que la Junta de Govern local en data 06 de novembre de 2015, va acordar la concessió
d'una subvenció i el pagament de la bestreta del 100% de la mateixa per import de 1200
euros a Metagest Urbania, SL, per al programa d'ajudes a la contractació, Onda Emplea
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2015.
Vist que amb data 13 de novembre de 2015, s'ha presentat sol·licitud de justificació per la
interessada.
Vist l'escrit presentat per la interessada amb data registre d'entrada 16 de febrer de 2016, en
el que comunicava el cessament temporal de la relació laboral de la treballadora amb a
l'empresa, per la qual cosa no es pot seguir amb la justificació de la subvenció.
Vist que en el termini estipulat en les bases, no s'ha comunicat una nova contractació amb
les mateixes característiques que van servir de base per a la concessió de la subvenció.
Vist l'informe emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació, que hi ha en l'expedient.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès la base número 9 de la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2015, que indica “en cas
de resolució anticipada, la persona beneficiària haurà de substituir el personal treballador
per un altre que reunisca els requisits establits. Esta substitució haurà de produir-se en el
termini d'un mes des que es va produir la resolució del contracte anterior i comunicar-se a
l'administració en el termini de 15 dies des de la data del nou contracte. En qualsevol altre
cas, la persona beneficiària haurà de reintegrar a l'Ajuntament d'Onda la totalitat de la
subvenció percebuda.”
Atès l'article 30 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Onda, aprovada
en data 10 de març de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 31, de
data 14 de març de 2006, disposa que el reintegrament de subvencions es regularà pel que
establix el Títol II de la Llei 38/2003, General de subvencions.
Atès que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., en l'article 37.1.c,
establix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s'acorde la procedència del reintegrament, en cas d'incompliment de l'obligació de
justificació o la justificació insuficient, en els termes establits en l'article 30 d'esta llei, i si és
el cas, en les normes reguladores de la 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 que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSA
Primer. Denegar la justificació de la subvenció concedida a Metagest Urbania, SL, amb CIF
número: per al programa d'ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015, per cessament
temporal de la relació laboral i per tant no poder presentar la justificació de la
subvenció,sense substitució en termini de la treballadora (base 9).

Segon. Anul·lar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions i l'ordenació de
pagament corresponent a la bestreta del 100% de la subvenció concedida per l'import de
1200 €.
Tercer. Requerir el reintegrament de 1200 euros a Metagest Urbania, SL, corresponent al
100% de la subvenció concedida i pagada per l'Ajuntament d'Onda.
Quart. Notificar este acord als interessats i comunicar-ho a l'Àrea d'Administració, Servicis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta de contestació al·legació presentada per José Vicente Esteller Andreu,
contra l'acord de la Junta de Govern local de data 15 de gener de 2016 d'aprovació de
justificació d'ajudes als restaurants.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 24 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern local de data 15 de gener de 2016, pel qual s'aprova la
justificació i reintegrament de les ajudes econòmiques per a restauradors locals que
participen en el producte turístic d'Onda 2015.
Vist que José Vte. Esteller Andreu, presenta justificació en data 30 de novembre de 2015,
acompanyant factures de publicitat, totes elles pagades al comptat, i documentació
generada l'any 2014.
Vist que l'interessat ha de procedir al reintegrament de la quantitat no tinguda en compte, en
la justificació per import de 792,00 euros, per no complir els requeriments exigits en les
bases.
Vista l'al·legació presentada amb data registre d'entrada 15 de febrer de 2016, sol·licitant se
li tinguen en compte els vals de descompte que es van generar l'any 2014, així com les
factures pagades al comptat.
De conformitat amb el que disposa l'art. 16 de les bases que regulen la concessió d'ajudes
econòmiques adscrites a restauradors locals que participen en el producte turístic d'Onda de
l'any 2015, que disposa “Les factures hauran d'estar pagades, aportant el justificant del
pagament de les mateixes per mitjà de l'acreditació bancària de l'ingrés. No s'admeten
pagaments en mà amb diners al comptat...”.
Vist l'informe emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació, de data 18 de febrer de 2016
Atès la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en l'article 37.1.c, que
establix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s'acorde la procedència del reintegrament, en cas d'incompliment de l'obligació de
justificació o la justificació insuficient, en els termes establits en l'article 30 d'esta llei, i si és
el cas, en les normes reguladores de la subvenció.
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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 a què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSA
Primer. Desestimar l'al·legació presentada per José Vicente Esteller Andreu, amb NIF núm. ,
presentada amb data registre d'entrada 30 de novembre de 2015, per ser el que sol·licita
contrari al que establixen les bases reguladores del programa
Segon. Notificar este acord als interessats i traslladar a l'Àrea d'Administració, Servicis
Municipals i Política Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta de devolució de la fiança depositada per Atlantic Tiles, SL, en garantia
de reposició del ferm per obertura de rasa per a reparació de la xarxa de sanejament,
en el carrer Travessia Sónella, núm. 1.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 24 de febrer de 2016, que diu:
“Vista la instància presentada per Atlantic Tiles, SL, de data 9 de setembre de 2015, en la
que sol·licita la devolució de la fiança depositada en concepte de garantia per a reposició del
ferm del paviment per les obres d'obertura de rasa per a reparació de la xarxa de
sanejament, en el carrer Travessia Sonella, núm. 1.
Vist l'informe de la Tresoreria municipal, de data 30 de desembre de 2015, en el que es
manifesta que Atlantic Tiles, SL, amb CIF , va depositar, amb data 22/07/2015, la quantitat
de 400,00 € en concepte de “fiança per llicència obra menor 8833/15/268, comptabilitzada
amb el número de taló de càrrec 2015007399 (carta de pagament 2015007394).
Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal, de data 18 de febrer de 2016, en el que indica:
“no s'aprecien desperfectes en la via pública. És pel que s'emet un informe favorable la
devolució de la fiança.”
Vist l'informe jurídic, de data 24 de febrer de 2016, emés pel cap de Secció de Territori,
Sostenibilitat i Dinamització econòmica, favorable per a la devolució de la fiança sol·licitada.
Considerant que, de conformitat amb el que disposa l'article 24.e) del Reial Decret Legislatiu
781/86, de 18 abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'alcaldia és l'òrgan competent per a la devolució de les fiances, 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. Autoritzar la devolució de la fiança de 400,00 € (carta de pagament número 2015
007399), comptabilitzada amb data 22 de juliol de 2015, a Atlantic Tiles, SL, amb CIF , i
domicili a efecte de notificacions en el carrer Travessia Sonella, núm. 1, d'Onda, depositada
en concepte de garantia per a reposició del ferm del paviment per les obres d'obertura de
rasa per a reparació de la xarxa de sanejament, en el carrer Travessia Sonella, núm. 1.
Segon. Advertir a l'interessat que, per a procedir a la mencionada devolució, haurà de
presentar, en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta de pagament.
Tercer. 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'obra major per al derrocament
parcial de vivenda en el carrer Santiago Apòstol, número 11, sol·licitada per Blas
García Vela.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 29 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/15/72, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors de
Blas García Vela, amb DNI i domicili als efectes de notificacions en , per a la demolició
parcial de vivenda unifamiliar entre mitgeres, en el carrer Santiago Apòstol, núm. 11, segons
projecte de demolició redactat per l'arquitecte tècnic Miguel Ángel López Gorríz, visat pel
col·legi professional amb data 3 de desembre de 2015. Hi ha estudi bàsic de seguretat i
salut i estudi de gestió de residus.
Vist que, amb data registre d'entrada 24 de febrer de 2016 i número 3924, es presenta
còpia de la carta de pagament de depòsit de fiança, per import de 500 €, a fi de garantir la
reposició de ferms, paviments i servicis urbans que pogueren veure's afectats, amb un
termini de garantia de 3 mesos des de la presentació, en estes oficines, del certificat final
d'obres.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que la parcel·la de referència està classificada 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 zona U-2, amb la 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 a què es destina les esmentades obres
és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté l'Ordenança.
Considerant que les mencionades obres de derrocament 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
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(LOTUP), i que no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat ni tampoc excedents
d'aprofitament.
Considerant que l'article 213 e) de la LOTUP subjecta a llicència municipal prèvia les obres
de demolició de les construccions. 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'obres majors a Blas García Vela, amb DNI i domicili
als efectes de notificacions en , per a la demolició parcial de vivenda unifamiliar entre
mitgeres, en el carrer Santiago Apòstol, núm. 11, referència cadastral
3573836YK3237D0001YR, segons projecte de derrocament redactat per l'arquitecte tècnic
Miguel Ángel López Gorríz, visat pel col·legi professional amb data 3 de desembre de 2015.
Hi ha estudi bàsic de seguretat i salut i estudi de gestió de residus. El pressupost declarat de
les obres és de 4.814,79 euros, sent el constructor Vicente Fabregat Martínez.
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. L'interessat no podrà iniciar les obres de derrocament fins que haja aportat davant d'este
Ajuntament el document d'acceptació de residus firmat per empresa registrada.
5. En la fatxada que done a via pública es col·locaran senyalitzacions i proteccions com a
xarxes, lones, així com una pantalla rígida inclinada, que arreplegue les runes o ferramentes
que pogueren caure. A més s'hauran d'impermeabilitzar les parets mitgeres contigus i
preveure l'arreplega de l'aigua de pluja.

6. Deurà prendre les mesures oportunes per a comprovar la inexistència de servituds de
línies elèctriques o de gas i assegurar el perímetre afectats pels treballs de demolició en la
parcel·la.
7. Haurà de deixar les parets mitgeres en bon estat, impermeabilitzades per a evitar danys i
filtracions a finques contigus.
8. Durant les obres de demolició no s'acceptaran marques de rodaments de fang, ni terra en
els vials i voreres, havent de netejar-se estos pels propis operaris de l'obra de manera diària.
9. Es protegiran els elements de servicis públics que puguen ser afectats pel derrocament
com a boques de reg, trapes, engolidors, arbres, fanals i voreres, així com tot el mobiliari
urbà.
10. Durant l'execució del derrocament es procedirà al regat de les runes, per a minimitzar la
producció de pols i la protecció de la via pública.
11. S'autoritza l'ocupació de via pública consistent en 12 m2 durant 2 dies, 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.
12. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, firmada pel tècnic director de les mateixes i visat pel col·legi
professional.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Iniciació: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B)

Execució de les obres: dos mesos, comptat des de la data de la iniciació.

Els referits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat sempre que la llicència siga conforme amb la
legislació vigent en el moment de sol·licitud de pròrroga.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major per al derrocament de
vivenda unifamiliar en el carrer Bon Pastor, número 9, sol·licitada per Pedro Martínez
Muñoz.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 29 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/15/69, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors de
Pedro Martínez Muñoz, amb DNI
i domicili als efectes de notificacions en , per a la
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demolició de vivenda unifamiliar entre mitgeres, en el carrer Bon Pastor, núm. 9, segons
projecte de demolició redactat per l'arquitecte tècnic Rubén Viudez Beltrán, visat pel col·legi
professional amb data 26 d'octubre de 2015, i esmena visada el 17 de febrer de 2016. Hi ha
estudi bàsic de seguretat i salut i estudi de gestió de residus.
Vist que, amb data registre d'entrada 18 de febrer de 2016 i número 3576, es presenta
còpia de la carta de pagament de depòsit de fiança, per import de 500 €, a fi de garantir la
reposició de ferms, paviments i servicis urbans que pogueren veure's afectats, amb un
termini de garantia de 3 mesos des de la presentació, en estes oficines, del certificat final
d'obres.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que la parcel·la de referència està classificada 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 zona U-8, amb la 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 a què es destina les esmentades obres
és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté l'Ordenança.
Considerant que les mencionades obres de derrocament 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 e) de la LOTUP subjecta a llicència municipal prèvia les obres
de demolició de les construccions. 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'obres majors a Pedro Martínez Muñoz, amb DNI i
domicili als efectes de notificacions en , per a la demolició de vivenda unifamiliar entre

mitgeres, en el carrer Bon Pastor, núm. 9, amb referència cadastral
4569506YK3246H0001BR, segons projecte de derrocament redactat per l'arquitecte tècnic
Enrique Viudez Beltrán, visat pel col·legi professional amb data 26 d'octubre de 2015, i
esmena visada el 17 de febrer de 2016. Hi ha estudi bàsic de seguretat i salut i estudi de
gestió de residus. El pressupost declarat de les obres és de 1.800 euros, sent el constructor
José Luis Guillamón.
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. L'interessat no podrà iniciar les obres de derrocament fins que haja aportat davant d'este
Ajuntament el document d'acceptació de residus firmat per empresa registrada.
5. En la fatxada que done a via pública es col·locaran senyalitzacions i proteccions com a
xarxes, lones, així com una pantalla rígida inclinada, que arreplegue les runes o ferramentes
que pogueren caure. A més s'hauran d'impermeabilitzar les parets mitgeres contigus i
preveure l'arreplega de l'aigua de pluja.
6. Deurà prendre les mesures oportunes per a comprovar la inexistència de servituds de
línies elèctriques o de gas i assegurar el perímetre afectats pels treballs de demolició en la
parcel·la.
7. Haurà de deixar les parets mitgeres en bon estat, impermeabilitzades per a evitar danys i
filtracions a finques contigus.
8. Durant les obres de demolició no s'acceptaran marques de rodaments de fang, ni terra en
els vials i voreres, havent de netejar-se estos pels propis operaris de l'obra de manera diària.
9. Es protegiran els elements de servicis públics que puguen ser afectats pel derrocament
com a boques de reg, trapes, engolidors, arbres, fanals i voreres, així com tot el mobiliari
urbà.
10. Durant l'execució del derrocament es procedirà al regat de les runes, per a minimitzar la
producció de pols i la protecció de la via pública.
11. 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.
12. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
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certificat final de les mateixes, firmada pel tècnic director de les mateixes i visat pel col·legi
professional. També s'haurà d'aportar el certificat del gestor de residus.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Iniciació: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B)

Execució de les obres: dos mesos, comptat des de la data de la iniciació.

Els referits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat sempre que la llicència siga conforme amb la
legislació vigent en el moment de sol·licitud de pròrroga.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de gestió de
servei públic: "Gestió i dinamització del casc històric i castell d'Onda".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica d'1 de març de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de gestió de servei públic:
"gestió i dinamització del casc històric i castell d'Onda", el pressupost base de licitació de la
qual serà el cànon anual de 3.168,72 € (IVA inclòs), a l'alça, i una duració inicial de 2 anys,
prorrogable per períodes iguals fins a un màxim de 10 anys.
Vist l'informe del servei i l'estudi de viabilitat realitzat per l'enginyer municipal, ambdós de
data 01/03/2016.
Atès el que disposa l'article 109,1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), segons el
qual: La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l'article 22 d'esta Llei.
Atès l'execució del contracte necessària per als fins del servei públic, de conformitat amb
allò que disposa l'article 22 TRLCSP, per tractar-se el seu objecte d'una competència
municipal arreplegada en l'article 33.3,n) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:

Primer. Incoar expedient per a la contractació ordinària de referència (atés que no hi ha
urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de procediment obert i utilitzant diversos
criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Comunicar el present acord a l'Àrea de Territori, sostenibilitat i dinamització
econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta d'aprovació de la 1a modificació i 1a pròrroga del contracte del servei:
“Pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Onda”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica d'1 de març de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11/03/2013 va adjudicar a la
mercantil Zurich Insurance PLC Sucursal a España, el contracte per a la prestació servei:
"Pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Onda", per un import de 54.792,94 (IVA exempt).
Vist que en data 14/03/2013, es va signar el corresponent contracte administratiu, la duració
inicial del qual es va fixar en 3 anys, prorrogable anualment fins un màxim de 10 anys, per la
qual cosa el mateix finalitza el dia 13/03/2016.
Vist que en data 11/03/2013, l'adjudicatari del contracte va dipositar una fiança definitiva per
import de 8.218,94 euros, carta de pagament amb número d'operació 3.2013.1.00335,
corresponents al 5% el valor estimat del contracte per a la duració inicial del mateix.
Vist l'escrit presentat pel contractista en data 13/11/2015, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte per un any més.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessions de dates 19/05/2014 i 20/04/2015, va aprovar
les revisions de preus corresponents, per uns import de -46,57 €/anuals i -325,74 €/anuals,
respectivament, d'acord amb el que establix la clausula 36a del Plec de condicions
administratives particulars, resultant l'import del contracte després de les revisions en 54.420,63
euros/anuals (IVA exclòs).
Vist l'informe del cap de la Secció de Secretaria de data 22/02/2016, favorable a la pròrroga i
en el que es posa de manifest que la modificació del contracte "Pòlisses d'assegurances de
l'Ajuntament d'Onda" és necessària per a l'interés públic i es deu a noves necessitats no
previstes en la data d'adjudicació del contracte que vénen donades per la inclusió de
personal no inclòs fins a la data en la pòlissa d'accidents i en l'ampliació d'un percentatge
econòmic que al seu torn repercutirà en l'ampliació de la cobertura per accident de persones
inscrites com a voluntàries de l'Ajuntament i de les persones que com a mesura atenuant
front d'una sanció sol·liciten efectuar treballs en benefici de la comunitat, amb un màxim de
50 persones en total, la qual cosa suposa una ampliació del contracte per un import de
1.624,07 euros/anuals, resultant el mateix en un total de 56.044,60 euros/anuals (IVA exclòs).
Vist l'informe jurídic favorable de data 01/03/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit 2.2016.1.03657, de data 25/02/2016, i la fiscalització de
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conformitat d'aquesta proposta realitzada per la Intervenció municipal.
Atès el que establix l'article 219 i en la Disposició addicional 2ª del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
Atès el que disposa l'article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que preveu
expressament la possibilitat de prorrogar els contractes per acord de l'òrgan de contractació.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la modificació 1ª del contracte subscrit en data 14/03/2013 amb la mercantil
Zurich Insurance PLC Sucursal a España, amb CIF , per a la prestació del servei: "Pòlisses
d'assegurances de l'Ajuntament d'Onda", ampliant el límit anual del mateix en 1.624,07
euros/anuals, resultant el contracte amb un import total de 56.044,60 euros/anuals (IVA
exlluït).
Segon. Aprovar la 1a pròrroga del contracte: “Pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament
d'Onda”, per un nou termini d'un any, per la qual cosa finalitzarà el pròxim 14/03/2017, sent
susceptible de nova pròrroga
Tercer. Disposar la despesa que representa la 1ª modificació i 1ª pròrroga del contracte de
referència per a l'Ajuntament, amb càrrec a l'aplicació 920 22400 del vigent pressupost.
Quart. Aprovar el reajustament la fiança definitiva per un import total de 2.802,23 €,
corresponent al 5% de l'import del contracte modificat.
Quint. Requerir a l'adjudicatari perquè signe la modificació del contracte i que reajuste la
fiança definitiva, en el termini de deu i quinze dies hàbils, respectivament, comptats a partir
de la recepció de la notificació del present acord.
Sext. Notificar el present acord a l'interessat.
Sèptim. Comunicar el present acord a la intervenció i tresoreria municipals i a l'Àrea
d'Administració, serveis Municipals i Política Social als efectes oportuns.
Octau. Facultar l'alcalde president de l'Ajuntament per a la firma dels documents necessaris
per a l'execució dels anteriors acords.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta d'aprovació de les bases de selecció d'alumnes de l'acció formativa
«Auxiliar de tenda en el sector alimentació».
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització

Econòmica de 2 de març de 2016, que diu:
“Vist que l'Ajuntament d'Onda està desenvolupant el programa Onda Inserta: Programa
d'Inserció Laboral, amb l'objectiu general de promoure l'ocupació i millorar la situació
sociolaboral de les persones desempleades del municipi d'Onda, especialment d'aquelles
que pertanyen a col·lectius amb més dificultats per a l'accés a l'ocupació, intervenint en els
distints àmbits que obstaculitzen el seu accés al mercat de treball i facilitant la seua inserció
laboral oferint-los un servici d'acompanyament i tutorització que els proporcionen els
recursos necessaris i faciliten la seua incorporació al mercat laboral.
Vist que l'Ajuntament considera prioritària la formació professional específica per a persones
desempleades, per mitjà de programes formatius adaptats a les necessitats concretes del
teixit econòmic i empresarial, amb compromisos d'inserció laboral efectiva, i que a més
atenga tant la formació bàsica com compensatòria del col·lectiu implicat, que els permeta
cobrir les carències formatives que dificulten el seu accés directe al món laboral.
Vistes les Bases elaborades per a la selecció de l'alumnat de l'acció formativa dirigida a
persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserta:
Especialitat: Auxiliar de tenda en el sector alimentació.
NÚM. Hores: 135 hores (45 h. de formació teòrica, 15 hores d'habilitats socioprofessionals i
75 h. de pràctiques no laborals)
Núm. alumnes/as: 15
Impartició de la formació: Antic Col·legi Monteblanco (Onda)
Vist l'informe favorable de la tècnic de comerç, turisme i ocupació, que consta en l'expedient.
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 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 en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de delegació de competències en
la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar les Bases per a la selecció de l'alumnat de les accions formatives dirigides a
persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserta: “Auxiliar de tenda en el sector
alimentació”.
Segon. Publicar les bases en el tauler d'edictes i pàgina web de l'Ajuntament.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.17. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs
escolar 2015/2016, corresponents al mes de febrer de 2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 26 de febrer de 2016, que diu:
“Vistes les Bases reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a Xec d'Escola
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Infantil, curs escolar 2015/2016, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data
23 de març de 2015 i publicades al BOP núm. 37 de data 26 de març de 2015.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 d'octubre de 2015, d'aprovació i
denegació de les ajudes de Xec d'Escola Infantil, de la convocatòria ordinària, corresponent
al curs escolar 2015/2016.
Vist que pel departament d’Educació s’han corroborat els canvis produïts per trasllat o
baixes dels xiquets o xiquetes de les escoles infantils, així com que els beneficiaris
econòmics no estan donant un destí diferent de l’ajuda, cosa que determinaria la seua
immediata retirada i pèrdua de la condició de persona beneficiària de l’ajuda.
Vist que tots els interessats han signat en la sol·licitud d’ajuda del Xec d'Escola Infantil, la
declaració de no estar incurs en cap de les incompatibilitats descrites en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Vists els certificats de l'Agència Tributària, l'informe emès per la Tresoreria de l'Ajuntament
d'Onda i el llistat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Atès el disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en
l’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament, aprovada per acord plenari de
data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de data 14 de març de 2006.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació i Normalització Lingüística de data 26 de febrer de
2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de les ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil del curs
escolar 2015/2016, de la convocatòria ordinària, aprovades per la Junta de Govern Local de
data 16 d'octubre de 2015, corresponents al mes de febrer de 2016, d'acord a l'informe
emès per la tècnica d'Educació de data 26 de febrer de 2016, relacionades en l'annex I.
Segon. Reconèixer l’obligació de les ajudes del Xec d'Escola Infantil del curs escolar
2015/2016, relacionades en eI punt anterior, corresponents al mes de febrer de 2016, per
import total de 11.316,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 320 48004
(RC núm. d’operació 22016101577) del vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les ajudes a les persones beneficiàries del Xec d'Escola
Infantil, d'acord al punt primer.
Quart. Reduir l'autorització i disposició de l'ajuda per import de 160,00 €, corresponents a les
persones beneficiàries del Xec d'Escola Infantil 2015/2016, relacionades en l'annex II del

mes de febrer de 2016.
Cinquè. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes que pertoquen.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. 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 els punts següents:
1.18.1. Proposta d'adjudicació del contracte de Gestió de servei públic: "Perruqueria
del Centre Integral de Majors".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 de març de 2016, que diu:
“Ángel Luis Badenas Donís, tinent alcalde delegat de l'Àrea de territori, sostenibilitat i
dinamització econòmica, per decret d'alcaldia 1.337/2015, de 22 de juny, de conformitat amb
l'article 82.3 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, per raons
d'urgència que vénen motivades per la necessitat d'adjudicar abans del dia 07/03/2016,
d'acord amb l'article 151.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18/12/2015, va aprovar la contractació
del Gestió de servei públic "Perruqueria del Centre Integral de Majors", el pressupost base
de licitació de la qual és de 100 euros/anuals (IVA inclòs), una duració inicial de 2 anys,
prorrogable per períodes iguals fins a un màxim de 10 anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 08/01/2016, va aprovar l'expedient de
contractació i la seua licitació, així com la rectificació d'errors en el fet que, el preu del
contracte de referència deixava de ser un dels criteris de valoració d'ofertes donat el caràcter
social del mateix.
Vist que el present contracte no genera despeses per a l'Ajuntament.
Vist l'acte d'apertura de la documentació administrativa, de data 28/01/2016, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'apertura de proposicions tècniques del dia 01/02/2016, i l'informe del Directora
del CIM, de data 02/02/2016, de valoració de les mateixes, amb el resultat següent:
•

Esther Ventura Balaguer ..................................................................... 3,5 punts.

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 05/02/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Esther Ventura Balaguer.
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Vist que la licitadora proposada ha presentat la documentació acreditativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
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. Adjudicar el contracte a Esther Ventura Balaguer, CIF , com a autora de la proposició
més avantatjosa per a la Corporació, pel cànon de 100,00 euros/anuals (4% IVA inclòs), i
una duració inicial de 2 anys prorrogable per períodes iguals fins a un màxim de 10 anys.
Segon. Acceptar les millores presentades per l'adjudicataria del contracte, a fi d'incorporarles al contracte administratiu corresponent:
•
•
•
•
•
•

Moble amb capacitat per a guarda de material de 200*240 cm.
Moble rober doble 150*200 cm.
Planxa de titani.
Planxa rizadora.
Un termos elèctric de 80L.
Ampliació d'horari d'acord amb la seua oferta.

Tercer. Requerir a la contractista adjudicataria perquè signe el contracte administratiu en el
termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació.
Quart. Anomenar responsable del contracte al Directora del CIM, a què correspondrà
supervisar la seua execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
Quint. Notificar el present acord a la licitadora, junt amb l'informe del Directora del CIM de
data 02/02/2016.
Sext. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Sèptim. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el perfil de contractant
municipal.
Nové. 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.
1.18.2. Proposta d'adjudicació del contracte de servici: "subministrament de personal
per a servicis de porteria en diverses dependències municipals".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 4 de març de 2016, que diu:
“Ángel Luis Badenas Donís, tinent alcalde delegat de l'Àrea de territori, sostenibilitat i

dinamització econòmica, per decret d'alcaldia 1.337/2015, de 22 de juny, de conformitat amb
l'article 82.3 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, per raons
d'urgència que vénen motivades per la necessitat d'adjudicar abans del dia 08/03/2016,
d'acord amb l'article 151.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 4/12/2015, va aprovar la contractació
del servici "subministrament de personal per a servicis de porteria en diverses dependències
municipals", el pressupost de la qual base de licitació és de 98.000,00 euros/anuals, més
21% d'IVA (20.580,00 €), que suposa un import total de 118.580,00 € (IVA inclòs), i una
duració inicial d'1 any, prorrogable fins a un màxim de 2 anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28/12/2015, va aprovar l'expedient de
contractació, el compromís de gasto i la seua licitació.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.101820, de data 3/2/2016, així com la
fiscalització de conformitat d'esta Proposta realitzada per l'interventor municipal.
Vist l'acte d'obertura de la documentació administrativa, de data 19/01/2016, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'obertura de proposicions tècniques i econòmiques del dia 19/01/2016, i l'informe
del tècnic d'esports, de data 26/01/2016, de valoració de les mateixes, amb el resultat
següent:
Oferta Tècnica:
ORDEN

LICITADOR

Indicadores de Calidad
Valor

Puntos

1

Eulen, SA

4

4

2

Servicios Viriato Murcia, SL

4

1

3

Osga, SL

4

2

Oferta econòmica:
Que s'han presentat les següents ofertes econòmiques, que impliquen unes baixes sobre els
preus unitaris de:
•
•
•

EULEN S.A.....................................................................................................5%
SERVICIS VIRIAT MÚRCIA S.L...................................................................3,3%
OSGA S.L.................................................................................................10,17%

Vist l'informe del tècnic d'esports, de data 26/1/2016, en el que indica que l'empresa OSGA
S.L poguera estar incursa en baixa temerària pel motius següent: Superar el 5% de baixa,
sol·licitant-se una justificació de l'oferta econòmica.
Vist que l'empresa OSGA S.L va presentar la corresponent justificació en temps i forma, i la
proposta d'adjudicació emesa pel Tècnic d'esports, de data 17/02/2016, amb el següent
resultat
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ORDEN

LICITADOR

Oferta Económica

Indicadores de Calidad

Valor

Puntos

Valor

Puntos

Total Puntos

1

Eulen, SA

6

2,95

4

4

6,95

2

Servicios Viriato Murcia, SL

6

1,95

4

1

2,95

3

Osga, SL

6

6

4

2

8

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 19/02/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Osga, SL.
Vist que el licitador proposat ha presentat la documentació acreditativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i ha
constituït la garantia definitiva per import de 4.900,00, carta de pagament amb número
d'operació 3.2016.1.00328
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 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. Adjudicar el contracte a la mercantil Osga, SL, CIF , com a autora de la proposició
més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 98.000,00 euros/anuals, més 21%
d'IVA (20.580,00 €), que suposa un import total de 118.580,00 € (IVA inclòs), i una duració
inicial d'1 any prorrogable fins a un màxim de 2 anys
Segon. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari del contracte, a fi d'incorporar-les
al contracte administratiu corresponent:
Tercer. Requerir al contractista adjudicatari perquè ferm el contracte administratiu en el
termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació
pels licitadors i candidats.
Quart. a) Autoritzar el gasto per un import de 118.580,00 euros , els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 330 22799 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
Quint. Anomenar responsable del contracte al tècnic d'esports, a què correspondrà
supervisar la seua execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
Sext. Notificar el present acord a tots els licitadors, junt amb l'informe del tècnic d'esports de
data 17/02/2016, i tornar-los, si és el cas, la documentació presentada.
Nové. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el perfil de contractant municipal.
Desé. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de promoció cultural i

servicis a la ciutadania.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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.

