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: 12
Data: 29 de març 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)
Rosa Mª Gómez Sancho, interventora acctal.
Ignacio J. Martínez Ballester, oficial major, secretari p.s.
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 18 de març 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. 27/2016.
1.3. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament
d'Onda, per a l'ús de la Xarxa Corporativa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergència
i Seguretat de la Comunitat Valenciana (COMDES).
1.4. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb Asociación
de padres de discapacitados psíquicos Virgen de la Esperanza, per a l'exercici 2016.
1.5. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb Asociación
“Riu Sec” AA.RR. de Onda, per a l'exercici 2016.
1.6. Proposta d'aprovació de la concessió de subvenció per al servei de transport de viatgers
per carretera entre Onda i l’Hospital de la Plana.
1.7. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de gestió de servei
públic: "arreplegada i transport d'oli vegetal usat en el municipi d'Onda".
1.8. Proposta d'aprovació de la 3a revisió de preus del contracte “Manteniment i assistència
tècnica de les aplicacions informàtiques que conformen el backoffice municipal de
l'Ajuntament d'Onda”.
1.9. Proposta d'aprovació de la 3a revisió de preus del contracte “Manteniment del hardware
dels servidors IBM”.
1.10.Proposta d'aprovació de la 3a revisió de preus del contracte “software maintenance,
actualitzacions de seguretat i PTF's dels sistemes operatius VOS/2 d'IBM”.
1.11.Proposta d'adjudicació del contracte de subministrament: "Rènting d'un vehicle patrulla
per a la Policia Local".
1.12.Proposta d'aprovació de la devolució de garantia definitiva del contracte de servei: “Gestió

del Casal Jove”.
1.13.Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei: "fusteria
metàl·lica per al manteniment de la ciutat i edificis municipals".
1.14.Proposta de resolució per mutu acord de la concessió del lloc número 17 del mercat
municipal.
1.15.Proposta de resolució per mutu acord de la concessió dels llocs 18 i 19 del mercat
municipal.
1.16.Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per David Mazuecos
Pérez per a construcció de quadra de cavalls en la parcel·la 244 del polígon 31.
1.17.Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la mercantil
Cristal Ceràmica, SA, per a condicionament de parcel·la logística, en la Carretera Viver –
Port de Borriana, núm. 69.
1.18.Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a l'exercici
2016 al Club Pilotari d'Onda de Pilota Valenciana.
1.19.Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a l'exercici
2016 al Club Amics Hambol d'Onda.
1.20.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 18 de març de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 18 de març 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. 27/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 23 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.
Vistes les següents certificacions:
DATA

EMPRESA

Nº

OBRA

IMPORT
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Certificació
3 (FINAL)

«Colocación de césped
artificial en campo de
futbol La Serratella»

153.369,07 €

05-01-16

OBRAS Y PAVIMENTOS
ESPECIALES S.A.

07-01-16

IMESAPI

2

«Ampliación de nichos en
el cementerio municipal»

15.844,71 €

03-02-16

IMESAPI

3

«Ampliación de nichos en
el cementerio municipal»

46.660,30 €

04-03-16

CONSTRUCCIONES
FRANCÉS SA

3

«Remodelación
parque 8 de marzo»

72.534,59 €

del

Vista la conformitat de les esmentades certificacions pel tècnic municipal.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 27/2016, 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 les certificacions següents:
DATA

EMPRESA

05-01-16

OBRAS Y PAVIMENTOS
ESPECIALES S.A.

07-01-16

IMESAPI

Nº
OBRA
Certificació

IMPORT

3 (FINAL)

«Colocación de césped
artificial en campo de
futbol La Serratella»

153.369,07 €

2

«Ampliación de nichos en
el cementerio municipal»

15.844,71 €

03-02-16

IMESAPI

3

«Ampliación de nichos en
el cementerio municipal»

46.660,30 €

04-03-16

CONSTRUCCIONES
FRANCÉS SA

3

«Remodelación
parque 8 de marzo»

72.534,59 €

del

Segon. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 27/2016 per import de 428.327,26 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 del conveni de col·laboració entre la Generalitat i
l'Ajuntament d'Onda, per a l'ús de la Xarxa Corporativa de Comunicacions Mòbils
Digitals d'Emergència i Seguretat de la Comunitat Valenciana (COMDES).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 9 de març de 2016, que diu:
“Vist que la xarxa COMDES és la infraestructura de telecomunicacions amb cobertura en tot
el territori de la Comunitat Valenciana, que la Generalitat posa a disposició de totes les flotes
i cossos d'emergències i seguretat i que en l'actualitat la xarxa disposa de 8.274 terminals
operatius repartits en més de 160 flotes usuàries de la xarxa incloent Consorcis Provincials
de Bombers, Protecció Civil, Policia de la Generalitat, Bombers Municipals i Policies Locals
de les principals ciutats.
Vist que la Generalitat ha abordat una important ampliació de la xarxa COMDES amb la
instal·lació d'un 40% més d'estacions base en el territori i que esta ampliació suposarà una
millora substancial tant en capacitat com en cobertura de la xarxa, en particular en nuclis
urbans.
Vist que s'ha planificat la instal·lació d'una nova Estació Base que reforce la cobertura en
Onda ja que, encara que hi ha cobertura general en el terme municipal, es pot millorar en la
zona del nucli urbà, seleccionant una ubicació adequada per a esta nova Estació sent esta la
del Museu de la Ceràmica.
Vist que que suposa una millora substancial en la qualitat del servici policial, així com en el
d'emergències en general, fent un salt qualitatiu en este aspecte i sent a més açò referendat
per diferents corporacions municipals i direccions de policia corresponents, que participen la
seua opinió en estos aspectes com un avanç interessant en les millores de qualsevol
plantilla d'emergències i servici al ciutadà.
Considerant que l'article 57.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, establix que “la subscripció de convenis i constitució de consorcis haurà de
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millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i complir amb la
legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.”
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 1337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament d'Onda, per a
l'ús de la Xarxa Corporativa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergència i Seguretat de
la Comunitat Valenciana (COMDES).
Segon. Facultar a l'Alcaldía-Presidencia per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Comunicar este acord a les entitats col·laboradores.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
Asociación de padres de discapacitados psíquicos Virgen de la Esperanza, per a
l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 18 de març de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 11 de març de 2016 (registre entrada número 5163), presentat per Francisco
José Peña Maneu, de sol·licitud de pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
“Asociación de padres de discapacitados psíquicos Virgen de la Esperanza” per a l'exercici
2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 4 de març 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 de padres de discapacitados psíquicos Virgen de la Esperanza” per un import,
per a l'exercici 2016, de 35.000,00 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, “Asociación de padres de
discapacitados psíquicos Virgen de la Esperanza”, 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 18 de març
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 24.500,00 euros a
“Asociación de padres de discapacitados psíquicos Virgen de la Esperanza”, 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 25/02/2016 amb num. d'operació
2.2016.1.03659) 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.
1.5. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
Asociación “Riu Sec” AA.RR. 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 18 de març de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 15 de març de 2016 (registre entrada número 5416), presentat per Jesús
González Sánchez, de sol·licitud de pagament del 70% del conveni de col·laboració amb

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

Asociación “Riu Sec” AA.RR. de Onda per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 11 de març 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 “Riu Sec” AA.RR. de Onda per un import, per a l'exercici 2016, de 48.235,80
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 “Riu Sec” AA.RR. 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 18 de març
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 33.765,06 euros a
Asociación “Riu Sec” AA.RR. de Onda, 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 04/03/2016 amb num. d'operació 2.2016.1.04265) 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 de la concessió de subvenció per al servei de transport de
viatgers per carretera entre Onda i l’Hospital de la Plana.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 de març de 2016, que diu:
“Vist que l’únic mitjà de transport públic des d’Onda a l’Hospital La Plana de Vila-real és el
servici d’autobús prestat per l’empresa Autobusos Furió, SL. titular de la concessió pública
del mateix.
Vista l’àmplia demanda d’este servici per part d’usuaris veïns d’Onda.
Vist que es tracta d’un servici d'interès públic com consta en l’informe de l’enginyer municipal
de data 21 de març de 2016.
Vist l’esborrany de conveni elaborat pels servicis jurídics de l’Ajuntament.
Vist l’informe jurídic favorable emès per secretaria en data 21 de març de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció de fons municipal.
Considerant l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Onda, aprovada en
data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de 14/3/2006 i la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
Considerant que conforme a l’article 22.2 LGS (en relació amb el 66 i 67 del seu Reglament)
podran concedir-se de forma directa, a més de les subvencions previstes nominativament en
els Pressupostos, aquelles que vinguen imposades per una norma de rang legal i, amb
caràcter excepcional, aquelles en què s’acrediten raons d'interès públic, social, econòmic o
humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública.
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 el 15 del Reglament Orgànic Municipal i el 53 del
Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució de l’alcaldia número
1.382/2011, d’11 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la concessió d’una subvenció per al servici de transport de viatgers per
carretera entre Onda i l’Hospital de la Plana a l’empresa Autobusos Furió, SL, CIF de
conformitat amb el conveni regulador de la mateixa.
Segon. Aprovar l’autorització del gasto per import màxim de 3.000 euros trimestrals,
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pagadors a trimestre vençut, condicionada a l’existència de consignació pressupostària en el
Pressupost general de l’exercici 2016.
Tercer. Ordenar la publicació d’aquest acord en el tauler d’anuncis municipal i en el Butlletí
Oficial de la Província.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de gestió de
servei públic: "arreplegada i transport d'oli vegetal usat en el municipi d'Onda".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 21 de març de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de gestió de servei públic:
"arreplegada i transport d'oli vegetal usat en el municipi d'Onda", i una duració inicial de 2
anys, prorrogable anualment fins un màxim de 4 anys.
Vistos els informes favorables del servei de data 08/03/2016 i jurídic de data 21/03/2016.
Vist que el present contracte no origina despeses per a l'administració, atés que l'adjudicatari
rebrà com a pagament pel servei prestat l'oli vegetal per a la seua gestió.
Atès el que disposa l'article 281 del TRLCSP, respecte de la prestació econòmica s'establix
un pagament en funció de la utilització de l'objecte del servei.
Atès el que disposa l'article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), sobre aprovació de l'expedient de contractació i apertura del procediment
d'adjudicació del mateix.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l'expedient per a la contractació ordinària “d'arreplegada i transport d'oli
vegetal usat en el municipi d'Onda” (atés que no hi ha urgència ni emergència en la
mateixa), per mitjà de procediment obert i utilitzant diversos criteris de valoració d'ofertes.
Segon. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Butlletí Oficial de la Província i
en el perfil de contractant municipal.
Tercer. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.8. Proposta d'aprovació de la 3a revisió de preus del contracte “Manteniment i
assistència tècnica de les aplicacions informàtiques que conformen el backoffice
municipal de l'Ajuntament d'Onda”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 de març de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 28/01/2013, d'adjudicació del contracte
“Manteniment i assistència tècnica de les aplicacions informàtiques que conformen el
backoffice municipal de l'Ajuntament d'Onda”, a la mercantil Gestión 400, SL, per un import
de 84.391,23 euros/anuals, (21% IVA inclòs).
Vist que en data 28/01/2013 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 03/03/2014, d'aprovació de la 1a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de 143,47 € quedant el
mateix en un total de 84.534,70 €/anuals.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 02/03/2015, d'aprovació de la 1a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de -934,11 € quedant el
mateix en un total de 83.600,59 €/anuals.
Vist l'informe del tècnic mig d'informàtica, de data 18/03/2016, segons el qual la variació
aplicable és del -0,255, la qual cosa suposa disminució anual del contracte de -213,18 euros
(21% IVA inclòs), quedant un import global després de la revisió de 83.387,41 € (21% IVA
inclòs).
Atès la clausula 33a del Plec de condicions administratives particulars per la qual es regula
la revisió de preus del contracte, segons la qual els preus seran revisats anualment
conforme a l'IPC, amb la limitació establida en l'article 90.3 TRLCSP.
Atès els articles 89 i següents TRLCSP, pels que es regula la revisió de preus en els
contractes de les administracions públiques.
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 revisió de preus del contracte “Manteniment i assistència tècnica de les
aplicacions informàtiques que conformen el backoffice municipal de l'Ajuntament d'Onda”,
formalitzat en data 28/01/2013, consistent en el disminució en un -0,255, corresponent al
85% de la variació de l'IPC durant el període gener-2016 a febrer-2016, aplicable a partir de
febrer-2016.
Segon. Anul·lar l'autorització i disposició de la despesa per un import de -213,18
euros/anuals.
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Tercer. Notificar el present acord a la mercantil Gestión 400, SL, CIF , i domicili a València,
av. Baró de Càrcer, 48, recordant-li que, si és el cas, haurà de presentar en Intervenció la
factura corresponent a la diferència dels imports facturats des de febrer-2016 fins a la data,
així com a emetre les noves factures amb aplicació de la revisió de preus acordada.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i a l'Àrea d'Alcaldia, als efectes
oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'aprovació de la 3a revisió de preus del contracte “Manteniment del
hardware dels servidors IBM”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 21 de març de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 07/01/2013, d'adjudicació del contracte
“Manteniment del hardware dels servidors IBM”, a la mercantil Gestión 400, SL, per un
import de 24.175,80 euros/anuals, (21% IVA inclòs).
Vist que en data 17/01/2013 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 03/03/2014, d'aprovació de la 1a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de 41,10 € quedant el
mateix en un total de 24.216,90 €/anuals.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 02/03/2015, d'aprovació de la 1a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de 267,60 € quedant el
mateix en un total de 23.949,30 €/anuals.
Vist l'informe del tècnic mig d'informàtica, de data 18/03/2016, segons el qual la variació
aplicable és del -0,255, la qual cosa suposa una disminució anual del contracte de -61,07
euros (21% IVA inclòs), quedant un import global després de la revisió de 23.888,23 € (21%
IVA inclòs).
Atès la clausula 7a del Plec de prescripcions tècniques per la qual es regula la revisió de
preus del contracte, segons la qual els preus seran revisats anualment conforme a l'IPC,
amb la limitació establida en l'article 90.3 TRLCSP.
Atès els articles 89 i següents TRLCSP, pels que es regula la revisió de preus en els
contractes de les administracions públiques.
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 revisió de preus del contracte “Manteniment del hardware dels servidors
IBM”, formalitzat en data 17/01/2013, consistent en el disminució en un -0,255, corresponent
al 85% de la variació de l'IPC durant el període gener-2016 a febrer-2016, aplicable a partir
de febrer-2016.
Segon. Anul·lar l'autorització i disposició de la despesa per un import de -61,07
euros/anuals.
Tercer. Notificar el present acord a la mercantil Gestión 400, SL, CIF , i domicili a València,
av. Baró de Càrcer, 48, recordant-li que, si és el cas, haurà de presentar en Intervenció la
factura corresponent a la diferència dels imports facturats des de febrer-2016 fins a la data,
així com a emetre les noves factures amb aplicació de la revisió de preus acordada.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i a l'Àrea d'Alcaldia, als efectes
oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'aprovació de la 3a revisió de preus del contracte “software
maintenance, actualitzacions de seguretat i PTF's dels sistemes operatius VOS/2
d'IBM”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 de març de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 14/01/2013, d'adjudicació del contracte
“software maintenance, actualitzacions de seguretat i PTF's dels sistemes operatius VOS/2
d'IBM”, a la mercantil Gestión Cuatrocientos, SL, per un import de 9.680,00 euros/anuals,
(21% IVA inclòs).
Vist que en data 17/01/2013 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 17/03/2014, d'aprovació de la 1a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de 16,46 € quedant el
mateix en un total de 9.696,46 €/anuals.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 02/03/2016, d'aprovació de la 2a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de -107,15 € quedant el
mateix en un total de 9.589,31 €/anuals.
Vist l'informe del tècnic mig d'informàtica, de data 18/03/2016, segons el qual la variació
aplicable és del -0,255, la qual cosa suposa una disminució anual del contracte de -24,45
euros (21% IVA inclòs), quedant un import global després de la revisió de 9.564,86 € (21%
IVA inclòs).
Atès la clausula 33a del Plec de condicions administratives particulars per la qual es regula
la revisió de preus del contracte, segons la qual els preus seran revisats anualment
conforme a l'IPC, amb la limitació establida en l'article 90.3 TRLCSP.
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Atès els articles 89 i següents TRLCSP, pels que es regula la revisió de preus en els
contractes de les administracions públiques.
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 revisió de preus del contracte “software maintenance, actualitzacions de
seguretat i PTF's dels sistemes operatius VOS/2 d'IBM”, formalitzat en data 17/01/2013,
consistent en el disminució en un -0,255, corresponent al 85% de la variació de l'IPC durant
el període gener-2015 a gener-2016, aplicable a partir de febrer-2016.
Segon. Anul·lar l'autorització i disposició de la despesa per un import de -24,45
euros/anuals.
Tercer. Notificar el present acord a la mercantil Gestión Cuatrocientos, SL, CIF , i domicili a
València, av. Baró de Càrcer, 48, recordant-li que, si és el cas, haurà de presentar en
Intervenció la factura corresponent a la diferència dels imports facturats des de febrer-2016
fins a la data, així com a emetre les noves factures amb aplicació de la revisió de preus
acordada.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i a l'Àrea d'Alcaldia, als efectes
oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta d'adjudicació del contracte de subministrament: "Rènting d'un vehicle
patrulla per a la Policia Local".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 de març de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29/01/2016, va aprovar la contractació
del subministrament "Rènting d'un vehicle patrulla per a la Policia Local", el pressupost base
de licitació de la qual és de 49.586,78 euros/anuals, més 21% d'IVA (10.413,22 €), que
suposa un import total de 60.000,00 € (IVA inclòs), i una duració de 4 anys, sense que
existisca posiblidad de pròrroga, ni compra del vehicle.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29/01/2016, va aprovar l'expedient de
contractació, la despesa i la seua licitació.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.01334 i 2.2016.8.00006, de data
25/01/2016, així com la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per la
interventora accidental.
Vist l'acte d'apertura de la documentació administrativa, de data 23/02/2016, en la que

s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'apertura de proposicions tècniques del dia 24/02/2016, i l'informe de l'Intendent
principal cap de la Policia Local, de data 29/02/2016, de valoració de les mateixes, amb el
resultat següent:
•
•
•
•
•
•
•

Baysan Quality Pro, SL ........................................................................ 64 punts.
Interlocutòries Esglésies, SL..................................................................70 punts.
Banco Santander, SA............................................................................51 punts.
Alphabet Espanya Fleet Management, SA............................................40 punts.
LeasePlan Servicis, SA.........................................................................59 punts.
Transtel, SA...........................................................................................70 punts.
Cronorent, SL........................................................................................70 punts.

Vist l'acte d'obertura de les proposicions econòmiques del dia 01/03/2016, i la proposta
d'adjudicació emesa per l'Intendent principal cap de la Policia Local, de data 04/03/2016,
amb el resultat següent:
•
•
•
•
•
•
•

Baysan Quality Pro, SL ................................................................... 84,87 punts.
Interlocutòries Esglésies, SL...........................................................101,34 punts.
Banco Santander, SA.......................................................................83,97 punts.
Alphabet Espanya Fleet Management, SA.......................................54,76 punts.
LeasePlan Servicis, SA.....................................................................94,73 punts.
Transtel, SA....................................................................................110,00 punts.
Cronorent, SL....................................................................................78,53 punts

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 08/03/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Transtel, SA.
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 1.912,80, carta de pagament amb número
d'operació 2016 002454.
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 la mercantil Transtel, SA, CIF , com a autora de la proposició
més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 46.289,76 euros (21% IVA inclòs),
distribuïts en dotze mensualitats de 3.857,48, i una duració inicial de 4 anys.
Segon. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari del contracte, a fi d'incorporar-les
al contracte administratiu corresponent:
•
•

Bluetooth en el vehicle.
Dotació de sistema global de posicionament (GPS)
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Sistema de localització geogràfica de vehicle, seguiment i fiscalització de rutes
realitzades.
Control de tracció de seguretat i coixins de seguretat.
Cinturons amb pretendents.
Pastilles de fre sense amiant.
Existència de servei postvenda en la localitat d'Onda.

Tercer. Requerir al contractista adjudicatari perquè signe 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. Autoritzar la despesa per un import de 46.289,76 euros, els corresponents a l'anualitat
de 2016, amb càrrec a l'aplicació 130 20400 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 a l'Intendent principal cap de la Policia Local, 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 de l'Intendent principal
cap de la Policia Local de data 04/03/2016, i tornar-los, si és el cas, la documentació
presentada.
Sèptim. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Octau. 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 d'Administració,
servicis municipals i política social.
Desé. Comunicar el present acord al departament de Rendes als efectes de la liquidació de
l'import corresponent a les despeses de publicitat que hauran de ser abonades per
l'adjudicatari, d'acord amb el que disposa el Plec de Condicions Administratives.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta d'aprovació de la devolució de garantia definitiva del contracte de
servei: “Gestió del Casal Jove”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 21 de març de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 04/03/2013, va adjudicar Martí &
Bellmunt, SL, canviant posteriorment la denominació de l'empresa a Irela Lleuresport, SL, el
contracte: “Gestió del Casal Jove”, formalitzat en data 11/03/2013, amb una duració inicial
d'1 any, prorrogable anualment fins un màxim de 2 anys.

Vist que en data 16/12/2013 es va aprovar la corresponent pròrroga, per la qual cosa el
mateix va finalitzar l'11/03/2015, i que s'ha signat la corresponent acta de recepció en data
11/03/2015.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
depositar fiança definitiva, per import de 2.057,24 €, carta de pagament amb número
d'operació 2013.001753, de data 26/02/2013.
Vist que ha transcorregut el termini d'1 any fixat com a període de garantia.
Vist l'anunci publicat en el Perfil de Contractant i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per
un termini de 15 dies, a què no s'ha presentat cap reclamació.
Vist l'informe redactat per l'animadora sociocultural, de data 07/03/2016, en el que manifesta
que no hi ha inconvenients respecte a l'execució material del contracte que impedisquen la
devolució de la garantia definitiva.
Vist l'informe de Tresoreria de data 01/03/2016, i l'intervingut i conforme de la present
proposta per la Intervenció municipal.
Atès el que disposa l'article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Tornar a la mercantil Irela Lleuresport, SL, CIF la fiança dipositada en concepte de
garantia definitiva del contracte: "Gestió del Casal Jove", per import de 2.057,24 €, carta de
pagament amb número d'operació 2013.001753.
Segon. Ordenar el pagament de la devolució de la fiança acordada en el punt precedent.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en les
oficines de la Tresoreria municipal l'original de la carta de pagament.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, als efectes
pressupostaris i comptables oportuns, 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.
1.13. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei:
"fusteria metàl·lica per al manteniment de la ciutat i edificis municipals".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
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Econòmica de 21 de març de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de servei: "fusteria metàl·lica
per al manteniment de la ciutat i edificis municipals", el pressupost base de licitació de la
qual és de 35.000,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (7.350,00 €), que suposa un import total
de 42.350,00 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 42.350,00, prorrogable fins a un màxim de
4 anys.
Vistos els informes favorables del servei de data 14/03/2016 i jurídic de data 21/03/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.06744 i 2.2016.8.00052, de data 21
de març de 2016, així com la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per la
interventora acctal.
Atès el que disposa l'article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), sobre aprovació de l'expedient de contractació i apertura del procediment
d'adjudicació del mateix.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l'expedient per a la contractació ordinària de “fusteria metàl·lica per al
manteniment de la ciutat i edificis municipals” (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. Autoritzar la despesa per un import de 84.700,00 euros, els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 920 21203 del pressupost vigent on hi ha crèdit
adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària prevista per
als exercicis corresponents, conforme al desglossament següent:
–
–

Any 2017 (complet): .........................................................................................42.350,00 €
Anys 2018 (gener-abril) ....................................................................................10.587,50 €

Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Butlletí Oficial de la Província i
en el perfil de contractant municipal.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta de resolució per mutu acord de la concessió del lloc número 17 del
mercat municipal.

Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient 41/2014/12 tramitat per a la resolució per mutu acord del lloc 17 del mercat
municipal.
Vist que en data 26 de febrer es va presentar escrit de Magdalena Marín Jaén, amb DNI , en
el que es sol·licitava la resolució de la concessió del lloc 17 del mercat municipal atorgada
per acord de la Junta de Govern Local en data 8 d'abril de 2015, per motius econòmics.
Vist l'informe favorable del servici de data 7 de març de 2016
Vist que en data 17 de març es va informar per la tresoreria municipal de l'absència de
deutes en període executiu respecte del cànon anual, per part de l'associació local de
venedors del mercat municipal i pescateria d'Onda.
Atès l'informe jurídic favorable de data 18 de març de 2016 i en consonància amb la
clàusula 17. e) dels Plecs particulars de la concessió i article 100 de la Llei 33/2003 de
Patrimoni de les administracions públiques.
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 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 número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Declarar la resolució de la concessió del lloc número 17 del mercat municipal d'Onda
per mutu acord i de conformitat amb la clàusula 17e) dels Plecs particulars de la concessió,
disposant l'ajuntament del dit lloc, de conformitat amb la normativa vigent.
Segon. Comunicar el present acord a la intervenció municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.
Tercer. Notificar el present acord a la interessada i a l'associació local de venedors del
mercat municipal i pescateria d'Onda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta de resolució per mutu acord de la concessió dels llocs 18 i 19 del
mercat municipal.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient 41/2014/12 tramitat per a la resolució per mutu acord dels llocs 18 i 19 del
mercat municipal.
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Vist que en data 26 de febrer de 2016, es va presentar escrit de Francisco José Barcos Ruíz
amb DNI , en el que es sol·licita la resolució de la concessió dels llocs 18 i 19 del mercat
municipal atorgada per acord de la Junta de Govern Local en data 29/12/2014, per motius
econòmics.
Vist l'informe favorable del servei de data 7 de març de 2016.
Vist que en data 17 de març es va informar per la tresoreria municipal de l'absència de
deutes en període executiu respecte del cànon anual, per part de l'associació local de
venedors del mercat municipal i pescateria d'Onda.
Atès l'informe jurídic favorable de data 18 de març de 2016 i en consonància amb la
clàusula 17. e) dels Plecs particulars de la concessió i article 100 de la Llei 33/2003 de
Patrimoni de les administracions públiques.
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 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 número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Declarar la resolució de la concessió dels llocs número 18 i 19 del mercat municipal
d'Onda per mutu acord i de conformitat amb la clàusula 17e) dels Plecs particulars de la
concessió, disposant l'ajuntament dels llocs, de conformitat amb la normativa vigent.
Segon. Comunicar el present acord a la intervenció municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat i a l'Associació local de venedors del mercat
municipal i pescateria d'Onda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per David
Mazuecos Pérez per a construcció de quadra de cavalls en la parcel·la 244 del polígon
31.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 21 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/15/71 de sol·licitud de llicència municipal d'obres de David
Mazuecos Pérez, amb NIF , i domicili als efectes de notificacions en , per a la construcció
d'una quadra per a 3 cavalls, en la parcel·la 244 del polígon 31, segons projecte bàsic
redactat per l'arquitecte Roberto Martínez Iruela.
Vist que els terrenys de referència es classifiquen en el PGOU aprovat definitivament i
homologat per la C.T.U. en data 22 de juliol de 1998, com a sòl urbanitzable no programat,

sector SUR-5.2 amb els usos i aprofitaments propis del sòl no urbanitzable. Tampoc està
inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències, per la qual cosa este sòl en estes
condicions sense programació està subjecte al règim jurídic previst en la Llei 5/2014
LOTUP pel que fa al sòl no urbanitzable sense programació, especialment en el seu art.
208: construccions agrícoles i ramaderes.
L'ús previst de quadra de cavalls està contemplat entre els usos propis del sòl no
urbanitzable comú, per la qual cosa per a autoritzar la seua implantació no és preceptiu
comptar amb la corresponent Declaració d'Interés Comunitari.
Vist que hi ha informe favorable de la Conselleria d'Agricultura – Direcció Territorial de
Castelló de data 06/07/2015, en el que limita la superfície construïda total a 75 m2 en 2 boxs
per a 3 cavalls.
Vist que consta en l'expedient escriptura notarial d'assumpció d'obligacions i de vinculació de
la parcel·la en què es compromet a deixar lliure d'edificació o construcció almenys el 50 %
de la parcel·la i la vinculació de la parcel·la a la construcció objecte d'esta llicència.
Vista l'Acta de compareixença subscrita per l'interessat, de data 1 de març de 2016, en la
que s'assumix la plena responsabilitat de les conseqüències que pogueren derivar de
l'eventual denegació posterior de l'instrument ambiental corresponent, donada la vinculació
de les obres a una activitat.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, 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 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, l'Ordenança municipal d'obres i activitats 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
Resolució número 1.382/2011, d'11 de juny.
PROPOSA
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Primer. Concedir llicència municipal d'obres a David Mazuecos Pérez, amb NIF i domicili a
efecte de notificacions en , per a la construcció d'una quadra per a 3 cavalls, en la parcel·la
244 del polígon 31, referència cadastral 2489901YK3228N0001BG, segons projecte bàsic
redactat per l'arquitecte Roberto Martínez Iruela. El pressupost de les obres és de 9.470,19
€ i el contractista que les efectuarà Construccions Poles Olucha.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. El projecte s'ajusta al que establix la normativa urbanística vigent. Es tindran en compte
les condicions administratives generals que acompanya la llicència d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el treball, així com el que disposa l'estudi de seguretat i en
el corresponent pla de seguretat de l'obra.
3. A l'estar afectada la parcel·la per la via pecuària nombre 17 “Bugada dels Carboners”,
haurà de mantindre la separació del tanca a la dita via pecuària, que té un ample de 20,80
metres.
4. Les construccions hauran de separar-se 5 metres dels límits a parcel·les contigus i 10
metres a camí públic.
5. No està autoritzat per a l'inici de l'obra fins a que aporte la documentació següent:
-projecte d'execució visat.
-estudi de seguretat i salut.
-estudi de gestió de residus de construcció.
6. Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat del de tercers. Per tant, la
concessió d'esta llicència no li conferix cap dret que per si no tinguera, quedant
expressament prohibit qualsevol acció al marge d'allò que s'ha contingut en el projecte
(desviació de séquies, canonades, instal·lacions, etc. … ).
7. Les instal·lacions s'hauran de registrar com a Explotació equina no comercial de xicoteta
capacitat, i hauran de complir les condicions següents:
-El disseny, utillatge i equips de l'explotació possibilitaran un maneig adequat dels animals,
sent necessària la realització d'una eficaç neteja i desinfecció, desinsectació i desratització.
-Les construccions, equips i materials no podran ser perjudicials per als animals.
-No ha de superar la capacitat màxima de 5 UGM.
8. L'interessat ve obligat a aportar a l'expedient l'efectiva constància registral de l'escriptura
de vinculació.
9. Al finalitzar les obres haurà d'aportar el certificat final d'obra visat pel col·legi, junt amb el
certificat del gestor del residu de construcció.
Tercer. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, es fixa en els terminis
següents:

a) Iniciació: 60 dies, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
b) Execució de les obres: 3 mesos, a comptar de l'endemà del dia d'inici de les obres.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.17. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la
mercantil Cristal Ceràmica, SA, per a condicionament de parcel·la logística, en la
Carretera Viver – Port de Borriana, núm. 69.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/09, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors
d'Emilio Castelló Pallarés, en nom i representació de la mercantil Cristal Ceràmica, SA, amb
CIF núm. i domicili als efectes de notificacions en carretera Viver – Port de Borriana, km.
55,5, per al condicionament de parcel·la logística en la carretera Viver – Port de Borriana,
núm. 69, segons projecte redactat per l'arquitecte tècnic Mario Pinazo Mestre, visat pel
col·legi professional amb data 9 de març de 2016.
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 industrial zona UI-6, amb la reparcel·lació i urbanització
acabada i amb tots els servicis urbanístics, i no està inclosa en cap àrea subjecta a
suspensió de llicències.
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes en
les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús industrial 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 complixen amb els requisits per a l'edificació de
solars que determina l'article 177.2 a) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), i que
no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat ni tampoc excedents d'aprofitament.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència urbanística
l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que les
llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
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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 la mercantil Cristal Ceràmica, SA, amb
CIF núm. i domicili als efectes de notificacions en carretera Viver – Port de Borriana, km.
55,5, per al condicionament de parcel·la logística en la carretera Viver – Port de Borriana,
núm. 69, amb referència cadastral 7173104YK3277S, segons projecte redactat per
l'arquitecte tècnic Mario Pinazo Mestre, visat pel col·legi professional amb data 9 de març de
2016. Hi ha estudi de seguretat i salut i document d'acceptació de residus. El pressupost
declarat de les obres és de 342.308,11 euros, sent el constructor Acerto Obras Industriales,
SL.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, de
conformitat amb l'article 219.1 de la LOTUP.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el treball, així com el que disposa l'Estudi de Seguretat i en
el corresponent Pla de seguretat de l'obra.
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 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.
5. A la finalització de l'obra haurà d'aportar certificat final d'obra firmat i visat, junt amb
certificat del gestor de residus que ha rebut els mateixos.

6. Abans de l'inici de les obres haurà de comunicar el nomenament de director d'execució
d'obra i coordinador de seguretat i salut.
7. Les connexions a la xarxa de pluvials s'hauran d'efectuar per mitjà de pou, sense
disminuir la secció del tub existent.
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: tres mesos, comptat des de la data de la iniciació.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou termini
no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei 5/2014, de 25
de juliol.
Quart. Notificar el present acord a la mercantil interessada i traslladar del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a
l'exercici 2016 al Club Pilotari d'Onda de Pilota Valenciana.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports de 17 de març de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club Pilotari
d'Onda de Pilota Valenciana, de 01 de març de 2016, es va establir una contraprestació
econòmica amb l'esmentada entitat de 3.850 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% del conveni presentada per Ricardo Baraldés Mir,
amb NIF , president del Club Pilotari d'Onda de Pilota Valenciana, amb data 15 de març de
2016, a l’empara de la clàusula quarta de l’esmentat conveni.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Pilotari d'Onda de Pilota
Valenciana, compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no
sent deutor amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist 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
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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 emés pel tècnic d’Esports, amb data 16 de març de 2015.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 2.2016.101808.
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 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la bestreta del 70
% de la subvenció de l’exercici 2016:
APLICACIÓ
2016 340 48000

PERCEPTOR

NIF

Club Pilotari d'Onda de Pilota Valenciana

IMPORT
2.695,00 €

Segon. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda, Personal i Policia Municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.19. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a
l'exercici 2016 al Club Amics Hambol d'Onda.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports de 21 de març de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club Amics
Hambol d'Onda, de 01 de març de 2016, es va establir una contraprestació econòmica amb
l'esmentada entitat de 27.000 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% del conveni presentada per Enrique Morro Aguilella,
amb NIF , president del Club Amics Hambol d'Onda, amb data 17 de març de 2016, a
l’empara de la clàusula quarta de l’esmentat conveni.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Amics Hambol d'Onda,
compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el

Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor
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 tècnic d’Esports, amb data 21 de març de 2016.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 2.2016.101810.
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 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la bestreta del 70
% de la subvenció de l’exercici 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

Club Amics Hambol d'Onda

NIF

IMPORT
18.900,00 €

Segon. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda, Personal i Policia Municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.20. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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.

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

