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: 37
Data: 23 de setembre de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Rosa María Gómez Sancho, interventora acctal.
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 16 de setembre de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la relació comptable d'obligacions reconegudes núm. 2016/0004.
1.3. Proposta de concessió per l'Ajuntament d'Onda d'una beca de pràctiques professionals
per a titulats universitaris o de cicles formatius de formació professional.
1.4. Proposta de modificació de les bases específiques reguladores de les ajudes
econòmiques municipals d'emergència per a l'atenció de necessitats socials i de l'annex
econòmic.
1.5. Proposta d'aprovació de la revisió de preus del contracte “Assistència tècnica en
topografia”.
1.6. Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació d'edificis i
vivendes d'Onda.
1.7. Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per la mercantil
“Argenta Cerámica, SL” per a obres consistents en construcció de mur de formigó i
escullera i xarxa de pluvials interior i exterior a parcel·la, en l'Av. Mediterrani, núm. 45.
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la mercantil “AM
Cargo Castellón, SL” per a obres consistents en construcció d'edifici administratiu,
magatzem de mercaderies, magatzem de contenidors i aparcament, en el carrer Mèxic
cantó carrer Panamà.
1.9. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni de
col·laboració per al pressupost 2016 a la Societat Artístic Musical Vila d'Onda.
1.10.Proposta d'acceptació de la subvenció de l'Agència Valenciana del Turisme per a finançar
l'actuació: Fira Medieval (programa 5).
1.11.Proposta d'acceptació de la subvenció de l'Agència Valenciana del Turisme per a finançar
l'actuació: Tres Cultures Festival Onda (programa 5).
1.12.Proposta d'acceptació de la subvenció de l'Agència Valenciana del Turisme per a finançar

l'actuació: Renovació de la il·luminació del Castell (programa 2).
1.13.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Abreviat 000502/2014.
2.2. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 16 de setembre de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 16 de setembre de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la relació comptable d'obligacions reconegudes núm.
2016/0004.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 20 de setembre de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, Regidora delegada d´Intervenció, Gestió pressupostària i Recaptació,
fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 1337/2015
de 22 de juny, modificat per decret de l´alcaldia número 1869/2015, de modificació i
ampliació de competències en la Junta de Govern Local, reassignació de matèries a Àrees
organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d´alcalde i
regidors.
Vist que la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 16 de setembre de 2016 va aprovar
l’autorització, disposició, reconeixement i ordenació de pagament de les obligacions
contingudes en la proposta d’operacions a ordenar núm. 2016/0003, per import de
165.298,97 euros, corresponent a gastos corrents i inversions pressupostàries.
Vist que existeix un error material en el reconeixement de l’obligació núm. 22016121235 i en
l’orde de pagament núm. 22016121332 efectuada a Lledó Felip Vidal, amb NIF per no haver
aplicat la retenció del 15% de l’IRPF en la factura núm. 77, de data 6 de juny de 2016,
ascendint l’import total a 165.124,07 euros en compte de 165.298,97 euros.
Vist que en data 16 de setembre de 2016 es procedeix a l’anul·lació de l’obligació
reconeguda i orde de pagament indicades en el paràgraf anterior.
Vista la següent factura:
DATA

EMPRESA

CONCEPTE

22-08-16

SALOMÓN ALARCÓN Trabajos de montaje y desmontaje de los
SÁNCHEZ
espectáculos de la feria medieval en castillo

IMPORT
529,38€

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

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

los días 19, 20, 21 de agosto de 2016

Vista la diligència de embargament de credits, efectes i drets sense garantia comunicada pel
Servei Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació Provincial de Castelló a
l´Ajuntament d´Onda.
Vista la conformitat de l´esmentada factura pel tècnic municipal.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 2016/0004, que recullen les factures per
despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
Atés que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny, de delegació de competències, modificat per decret de l´alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d´alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Rectificar l’error material detectat en el punt primer de la proposta d’operacions a
ordenar núm. 2016/0003, de data 16 de setembre, relatiu al reconeixement i ordre de
pagament núm. 22016121235 i 22016121332 respectivament, conseqüència de la qual
cosa la relació núm. 2016/0003 quedarà totalitzada per un import de 165.124,07 euros
segons la nova relació 2016/0003 que s'adjunta
Segon. Aprovar la factura següent:
DATA

EMPRESA

CONCEPTE

22-08-16

Trabajos de montaje y desmontaje de los
SALOMÓN ALARCÓN
espectáculos de la feria medieval en castillo
SÁNCHEZ
los días 19, 20, 21 de agosto de 2016

IMPORT
529,38€

Tercer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en la
relació comptable d´obligacions reconegudes núm. 2016/0004 per import de 52.753,62
euros corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Quart. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer, segon i
tercer.”

El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta de concessió per l'Ajuntament d'Onda d'una beca de pràctiques
professionals per a titulats universitaris o de cicles formatius de formació
professional.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 21 de setembre de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 4 de desembre de 2015, d'aprovació de les
bases per a la concessió de 40 beques de formació per l'Ajuntament d'Onda per a l'exercici
2016.
Vist l'acord d'adjudicació de les beques realitzades als beneficiaris així com el seu període
de gaudi, de data 28 de desembre de 2015.
Vist que entre els beneficiaris de les beques estava Guillermo Merino Almarcha, qui ha
renunciat al gaudi de la mateixa en data 14 de setembre de 2016.
Vist que d'acord amb les actes de baremació de la comissió de valoració, correspon
l'adjudicació a Jennifer Carmona Martínez en substitució de Guillermo Merino Almarcha.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Acceptar la renúncia presentada per Guillermo Merino Almarcha i aprovar
l'adjudicació definitiva d'una beca de formació per l'Ajuntament d'Onda per a l'exercici 2016,
a favor de Jennifer Carmona Martínez.
El període de duració de la beca serà del 3 d'octubre al 31 de desembre de 2016.
L'import de la beca, d'acord amb les bases publicades per l'ajuntament, serà de 850 euros
mensuals.
Segon. Notificar el present acord a les persones interessades i al tutor anomenat.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta de modificació de les bases específiques reguladores de les ajudes
econòmiques municipals d'emergència per a l'atenció de necessitats socials i de
l'annex econòmic.

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 21 de setembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de les bases específiques reguladores de les
ajudes econòmiques municipals d'emergència per a l'atenció de necessitats socials i de
l'annex econòmic, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2016.
Vist l'esborrany de modificació de les bases específiques reguladores de les ajudes
econòmiques municipals d'emergència per a l'atenció de necessitats socials i de l'annex
econòmic, que àmplia el catàleg de les ajudes municipals de l'Ajuntament d'Onda afegint les
ajudes de menjador infantil i juvenil i les ajudes culturals, formatives i esportives per a
facilitar la integració i igualtat d'oportunitats dels xiquets i jóvens de la localitat.
Considerant que l'art. 6.1.e), de la Llei 5/97, 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, segons es determine per mitjà d'un acord d'ambdós Administracions, dins del
marc del Pla Concertat que es desenvolupe reglamentàriament.
De conformitat amb allò que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de
22 de juny, de delegació de competències, en el punt quart, B, s'atribuïx a la Junta de
Govern Local: “12. Aprovar tots els actes relatius a subvencions que concedisca
l'Ajuntament i que siguen de la seua competència.”
PROPOSA
Primer. Aprovar la modificació de les bases específiques reguladores de les ajudes
econòmiques municipals d'emergència per a l'atenció de necessitats socials i de l'annex
econòmic en els termes que preveu l'esborrany.
Segon. Ordenar la publicació de l'anunci de modificació en el tauler d'edictes municipal i en
el butlletí oficial de la província.
Tercer. Traslladar el present acord a l'àrea econòmica als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'aprovació de la revisió de preus del contracte “Assistència tècnica en
topografia”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 20 de setembre de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 15/07/2013, d'adjudicació del contracte
“Assistència tècnica en topografia”, a Miguel Masip Piqueras, per un import de 17.935,00
euros/anuals, (21% IVA inclòs).

Vist que en data 18/07/2013 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 10/11/2014, d'aprovació de la 1a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de -45,73 € quedant el
contracte en un total de 17.889,27 €/anuals.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 30/10/2015, d'aprovació de la 2a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de 15,21 € quedant el
contracte en un total de 17.904,48 €/anuals.
Vist l'informe de l'Arquitecte municipal, de data 16/09/2016, segons el qual la variació
aplicable és del -0,51 %, la qual cosa suposa una disminució anual del contracte de -91,31 €
euros (21% IVA inclòs), quedant un import global després de la revisió de 17.813,16 € (21%
IVA inclòs).
Atesa la clausula 40a 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.
Atesos 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 “Assistència tècnica en topografia”,
formalitzat en data 18/07/2013, consistent en el disminució en un -0,51 %, corresponent al
85% de la variació de l'IPC durant el període juliol-2015 a juliol-2016, aplicable a partir
d'agost-2016.
Segon. Anul·lar l'autorització i disposició de la despesa per un import de -91,31 €
euros/anuals.
Tercer. Notificar el present acord a Miguel Masip Piqueras, CIF , i domicili a , recordant-li
que, si és el cas, haurà de presentar en Intervenció la factura corresponent a la diferència
dels imports facturats des d'agost-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 de Territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació
d'edificis i vivendes d'Onda.
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Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 21 de setembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i
rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda per a l'exercici 2016.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases que
regulen la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de
vivendes i edificis residencials d’Onda, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler
d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 16 de data 6 de febrer de
2016.
Vist l´estudi de les sol·licituds presentades per:
–
–
–
–
–
–

María de los Desamparados Alegre Gómez
Comunidad de Propietarios Monseñor Fernando Ferris, núm. 29 (31)
Concepción Fuentes Peris
Antonio López Marín
Comunidad de Propietarios Canónigo Villar, núm. 24
María Magdalena García Torres

Vists els informes de l'arquitecte tècnic de l'Oficina Municipal de la Rehabilitació en relació a
les sol·licituds rebudes, i d'acord amb les fotografies i pressupostos de l'actuació detallats
per partides, en els que s'especifiquen els costos dels subministraments del material
ceràmic, als efectes del que disposa la base quinta de les bases reguladores d'esta
convocatòria.
Vist que s´ha comprovat que els sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.
Vists els informes del TAG d'urbanisme units als expedients favorables a la concessió de la
subvenció, per considerar correcta la documentació aportada i proposta de valoració.
Vist l'informe i valoració de la proposta de resolució tècnica de la sol·licitud aprovada per la
Comissió de valoració en la Comissió Informativa de l´Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització econòmica, en sessió ordinària celebrada el 6 de setembre de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la intervenció de fons municipal.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels Entitats Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, B atribuïx a la
Junta de Govern, “12. Aprovar tots els actes relatius a subvencions que concedisca
l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSA:

Primer. Concedir les següents subvencions per a finançar ajudes econòmiques per a la
conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda, amb càrrec a l'aplicació
1522 48002 del vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

NIF/CIF

PRESSUPOST
PROTEGIBLE

QUANTIA
SUBVENCIÓ

ALEGRE GÓMEZ, MARÍA DE LOS DESAMPARADOS

2.316,40 €

694,92 €

CDAD PROP. MONSEÑOR FERNANDO FERRIS 29
(31)

7.802,01 €

2.730,70 €

FUENTES PERIS, CONCEPCIÓN

10.682,00 €

3.204,60 €

LÓPEZ MARÍN, ANTONIO

2.364,62 €

1.300,54 €

CDAD PROP. CANÓNIGO VILLAR 24

14.850,00 €

4.455,00 €

11.376,88 €

3.981,91 €

GARCÍA TORRES, MARÍA MAGDALENA

TOTAL

49.391,91 €

16.367,67 €

Segon. Aprovar la disposició i el reconeixement de les obligacions corresponents a les
subvencions concedides en el punt anterior per l'import consignat com a quantia de la
subvenció, amb càrrec al RC núm.22016101202.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de les obligacions anteriors.
Quart. Notificar este acord als interessats i traslladar a l'Àrea d'Administració, Servicis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per la
mercantil “Argenta Cerámica, SL” per a obres consistents en construcció de mur de
formigó i escullera i xarxa de pluvials interior i exterior a parcel·la, en l'Av.
Mediterrani, núm. 45.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 21 de setembre de
2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/61, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors
presentada per Argenta Ceràmica, SL, amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions
en Polígon Industrial la Vall d'Alba, vial 5, de la Vall d'Alba (12194), per a obres consistents
en construcció de mur de formigó i escullera i xarxa de pluvials interior i exterior a parcel·la,
en l'Av. Mediterrani, núm. 45, segons projecte redactat per l'enginyer industrial José Luis
Quintela Cortés, i visat pel col·legi professional amb data 2 de setembre de 2016. Hi ha
estudi de seguretat i salut.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
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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 UI-3 i SUR-1 SEPES, 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 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), i que
no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat ni tampoc excedents d'aprofitament.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència urbanística
l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que les
llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 del referit text legal, que expressa que la competència i el
procediment d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas
les regula, a la de règim local i a la del procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcalde-president és l'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència
sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per resolució
número 1.337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA:
Primer. Concedir llicència municipal d'obres majors a la mercantil Argenta Ceràmica, SL,
amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions en Polígon Industrial la Vall d'Alba, vial
5, de la Vall d'Alba (12194), per a obres consistents en construcció de mur de formigó i
escullera i xarxa de pluvials interior i exterior a parcel·la, en l'Av. Mediterrani, núm. 45, amb
referència cadastral 5577372YK3257N, 5577373YK3257N i 5577374YK3257N, segons
projecte redactat per l'enginyer industrial José Luis Quintela Cortés, i visat pel col·legi
professional amb data 2 de setembre de 2016. Hi ha estudi de seguretat i salut. El
pressupost declarat de les obres és de 56.373 euros, sent el constructor BECSA.
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. En cap cas el col·lector de pluvials haurà d'invadir la parcel·la E.L. municipal contigu.
3. El mur de formigó haurà de separar-se del vial CV-20 la distància que ha autoritzat
Conselleria de Carreteres.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. En el cas que les obres es vincularen a una activitat en el futur, s'hauria de tramitar la
corresponent autorització o llicència ambiental.
8. Per a que el col·lector d'aigües pluvials passe a ser propietat municipal, una vegada
estiguen finalitzades les obres, el promotor haurà de cedir-ho per mitjà del corresponent
document públic.
9. A la finalització de l'obra haurà d'aportar certificat final d'obra firmat i visat, junt amb
certificat del tractament del residu de construcció per empresa registrada.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Inici: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B)

Execució de les obres: sis mesos, comptats des de la data de la inici.

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 la mercantil interessada i traslladar del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la
mercantil “AM Cargo Castellón, SL” per a obres consistents en construcció d'edifici
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administratiu, magatzem de mercaderies, magatzem de contenidors i aparcament, en
el carrer Mèxic cantó carrer Panamà.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 21 de setembre de
2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/36, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació
presentada per AM Cargo Castellón, SL, amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions
en el carrer Major, 82-84, bloc 7-5M, de Castelló (12001), per a obres consistents en
construcció d'edifici administratiu, magatzem de mercaderies, magatzem de contenidors i
aparcament (primera fase del projecte), en el carrer Mèxic cantó carrer Panamà, segons
projecte redactat per l'arquitecte Manuel Gómez Lauterio, i visat pel col·legi professional
amb data 6 de juny de 2016. Hi ha estudi de seguretat i salut.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que consta en l'expedient la còpia de la carta de pagament de depòsit de fiança, per
import de 1.200 €, a fi de garantir la reposició de ferms 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.
Vist que consta en l'expedient acta de compareixença davant del secretari municipal, de
data 12 d'agost de 2016, en la que s'assumix la responsabilitat de la possible denegació de
posteriors llicències, a l'estar subjecta l'activitat a instrument ambiental.
Vist que 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 urbanitzable SUR-13, 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 administratiu-magatzem 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 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), i que
no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat ni tampoc excedents d'aprofitament.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència urbanística
l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que les
llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 del referit text legal, que expressa que la competència i el
procediment d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas

les regula, a la de règim local i a la del procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcalde-president és l'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència
sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per resolució
número 1.337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA:
Primer. Concedir llicència municipal d'obres majors a la mercantil AM Cargo Castellón, SL,
amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions en el carrer Major, 82-84, bloc 7-5M, de
Castelló (12001), per a obres consistents en construcció d'edifici administratiu, magatzem de
mercaderies, magatzem de contenidors i aparcament (primera fase del projecte), en el carrer
Mèxic cantó carrer Panamà, amb referència cadastral 2797303YK4229N0001GZ, segons
projecte redactat per l'arquitecte Manuel Gómez Lauterio, i visat pel col·legi professional
amb data 6 de juny de 2016. Hi ha estudi de seguretat i salut. El pressupost declarat de les
obres és de 599.805,32 euros.
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. El tècnic redactor és competent per a redactar el projecte presentat, segons la Llei
38/1999 LOE.
3. 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.
4. 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.
5. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si l'haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants de la vorera, amb els mitjans adequats (marquesines, passarel·les...),
en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
6. No està autoritzat a començar l'obra fins a haver presentat la documentació següent:
-Haurà de designar director d'execució d'obra i coordinador de seguretat i salut.
-Haurà d'aportar document d'acceptació del re3siduo de construcció per empresa registrada.
-Haurà d'aportar el projecte d'execució.
-Haurà d'aportar qüestionari d'estadística i fitxa urbanística visada.
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7. A la finalització de l'obra haurà d'aportar certificat final d'obra firmat i visat, junt amb
certificat del tractament del residu de construcció per empresa registrada.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Inici: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B)

Execució de les obres: sis mesos, comptats des de la data de la inici.

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 la mercantil interessada i traslladar del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni de
col·laboració per al pressupost 2016 a la Societat Artístic Musical Vila d'Onda.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 20 de setembre de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Societat Artístic
Musical Vila d'Onda, de data 23 de febrer de 2016, es va establir una contraprestació
econòmica amb l'esmentada associació de 48.000,00 €.
Vist que d'acord amb la clàusula quarta d'aquest conveni de la Societat Artístic Musical Vila
d'Onda, ja va sol·licitar i se li va pagar el 70% de l'ajuda.
Vista la sol·licitud de pagament del 30% restant del conveni. presentada amb data 22 de
juliol de 2016 per Victoria Martí Andrés, amb NIF número , com a presidenta de la Societat
Artístic Musical Vila d'Onda.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, la Societat Artístic Musical Vila
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 el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades a
càrrec de l'aplicació pressupostària 2016 330 48000 i núm. de RC: 2.2016.1.00348, que es
relacionen a continuació:
NÚM.
FACTURA
12
1

DATA
FACTURA
01/12/2014
01/01/2015

Concepte /
Concepto

Import /
Importe €

Data de pagament/
Fecha de pago

ANTONIO CASTAÑ CASTELLÓ

LLOGUER LOCAL.

862,75

01/12/15

ANTONIO CASTAÑ CASTELLÓ

LLOGUER LOCAL.

862,75

31/12/15+ 8/03/16

PROVEÏDOR

NÚM.
FACTURA
2
3
4
5
3
247
269
298
17

DATA
FACTURA
01/02/2015
01/03/2015
01/04/2015
01/05/2015
29/02/16
28/10/2015
28/11/2015
28/12/2015
28/01/2016

Concepte /
Concepto

Import /
Importe €

Data de pagament/
Fecha de pago

ANTONIO CASTAÑ CASTELLÓ

LLOGUER LOCAL.

867,00

19/02/16

ANTONIO CASTAÑ CASTELLÓ

LLOGUER LOCAL.

867,00

01/03/16

ANTONIO CASTAÑ CASTELLÓ

LLOGUER LOCAL.

867,00

01/04/16

ANTONIO CASTAÑ CASTELLÓ

LLOGUER LOCAL.

867,00

29/04/16

B.RICO ASESORES.

ASSESSORÍA.

54.45

07/03/16

B.RICO ASESORES.

ASSESSORÍA.

60,50

16/11/15

B.RICO ASESORES.

ASSESSORÍA.

60,50

04/12/15

B.RICO ASESORES.

ASSESSORÍA.

60,50

07/01/16

B.RICO ASESORES.

ASSESSORÍA.

60,50

04/02/16

PROVEÏDOR

40

28/02/16

B.RICO ASESORES.

ASSESSORÍA.

60,50

08/03/16

74

28/03/16

B.RICO ASESORES.

ASSESSORÍA.

60,50

11/04/16

98

28/04/16

B.RICO ASESORES.

ASSESSORÍA.

60,50

05/05/16

12/01/16

FED. SOC.
VALENC.

QUOTA FSMCV.

167,59

12/01/16

30/11/15

SEGURIDAD SOCIAL

NÓMINA SAMVO

1528.79

30/11/2015

31/12/15

SEGURIDAD SOCIAL

NÓMINA SAMVO

1497,13

31/12/2015

29/01/16

SEGURIDAD SOCIAL

NÓMINA SAMVO

1543,80

29/01/2016

29/02/16

SEGURIDAD SOCIAL

NÓMINA SAMVO

1529,52

29/02/2016

31/03/16

SEGURIDAD SOCIAL

NÓMINA SAMVO

1661.36

31/03/2016

29/04/16

SEGURIDAD SOCIAL

NÓMINA SAMVO

1691,36

29/04/2016

31/05/16

SEGURIDAD SOCIAL

NÓMINA SAMVO

1649,92

31/05/16

MANTENIMENT.

164,54

20/01/16

JUST.

1463 i 89

MUS.

COMUN.

31/12/2015 i
D.M. OFICINAS, S.L.U.
01/01/2016

332

01/03/16

D.M. OFICINAS, S.L.U.

MANTENIMENT.

93,17

15/03/16

436

31/03/16

D.M. OFICINAS, S.L.U.

MANTENIMENT.

132,83

07/04/16

553

01/04/16

D.M. OFICINAS, S.L.U.

MANTENIMENT.

139,76

12/04/16

478

31/10/15

PAPELERIA MAGOVI, S.L.

MATERIAL DE
OFICINA.

60.26

26/11/15

533

30/11/15

PAPELERIA MAGOVI, S.L.

126,97

28/12/15

583

31/12/15

PAPELERIA MAGOVI, S.L.

28,98

27/01/16

26

30/01/16

PAPELERIA MAGOVI, S.L.

7,08

25/02/16

75

29/02/16

PAPELERIA MAGOVI, S.L.

96,39

29/03/16

172

30/04/16

PAPELERIA MAGOVI, S.L.

18,03

25/05/16

30/04/16

ALEJANDRO
GARCIA

643.76

06/05/2016

30/04/16

ANA CATALÁN AGUILELLA

439,41

06/05/2016

FCO.

GALARZA

MATERIAL DE
OFICINA.
MATERIAL DE
OFICINA.
MATERIAL DE
OFICINA.
MATERIAL DE
OFICINA.
MATERIAL DE
OFICINA.
NÓMINA ABRIL
2016
NÓMINA ABRIL
2016
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NÚM.
FACTURA

DATA
FACTURA

Concepte /
Concepto

PROVEÏDOR

30/04/16

BEATRIZ MARTÍ ANDRÉS

30/04/16

CÉSAR PÉREZ CASTELLÓ

30/04/16

DAVID CATALÁN AGUILELLA

30/04/16

FRANCESCA
MARTÍNEZ

30/04/16

GERMÁN
QUINTANA

30/04/16

JOAQUÍN TIO RIBES

30/04/16

JOSE
ANTONIO
GARCIA

30/04/16

JUAN ARRUFAT GIL

30/04/16
30/04/16
30/04/16

FUSTER
MONFERRER

LLUIS
DAVID
FERNÁNDEZ
Mª
CARMEN
BENEDITO

CAVERO

CASTAÑ
PLANELLS

MARIA LATORRE MANUEL

30/04/20016 MARIA LIZARÁN PÉREZ

NÓMINA ABRIL
2016
NÓMINA ABRIL
2016
NÓMINA ABRIL
2016
NÓMINA ABRIL
2016
NÓMINA ABRIL
2016
NÓMINA ABRIL
2016
NÓMINA ABRIL
2016
NÓMINA ABRIL
2016
NÓMINA ABRIL
2016
NÓMINA ABRIL
2016
NÓMINA ABRIL
2016
NÓMINA ABRIL
2016
NÓMINA ABRIL
2016
NÓMINA ABRIL
2016

Import /
Importe €

Data de pagament/
Fecha de pago

324,48

06/05/2016

43,85

06/05/2016

125,55

06/05/2016

100,44

06/05/2016

351,52

06/05/2016

125,55

06/05/2016

1121,01

06/05/2016

150,65

06/05/2016

213,42

06/05/2016

150,65

06/05/2016

100,44

06/05/2016

276,20

06/05/2016

125,55

06/05/2016

50,21

06/05/2016

643,76

07/01/2016

439,41

07/01/2016

365,04

07/01/2016

62,77

07/01/2016

30/04/16

MARIA ORTEGA ÁLVARO

30/04/16

SERGIO DÍAZ GARCIA

31/12/15

ALEJANDRO
GARCIA

31/12/15

ANA CATALÁN AGUILELLA

31/12/15

BEATRIZ MARTÍ ANDRÉS

31/12/15

CÉSAR PÉREZ CASTELLÓ

31/12/15

DAVID CATALÁN AGUILELLA

125,55

07/01/2016

31/12/15

FRANCESCA
MARTÍNEZ

100,44

07/01/2016

31/12/15

GERMÁN
QUINTANA

376,64

07/01/2016

31/12/15

JOAQUÍN TIO RIBES

106,72

07/01/2016

31/12/15

JOSE
ANTONIO
GARCIA

921,01

07/01/2016

31/12/15

JUAN ARRUFAT GIL

153,48

07/01/2016

188,32

07/01/2016

150,65

07/01/2016

50,21

07/01/2016

251,09

07/01/2016

75,34

07/01/2016

31/12/15
31/12/15

FCO.

LLUIS
DAVID
FERNÁNDEZ
Mª
CARMEN
BENEDITO

GALARZA

NÓMINA
DECEMBRE 2015
NÓMINA
DECEMBRE 2015
NÓMINA
DECEMBRE 2015
NÓMINA
DECEMBRE 2015

NÓMINA
DECEMBRE 2015
FUSTER
NÓMINA
DECEMBRE 2015

MONFERRER

CAVERO

NÓMINA
DECEMBRE 2015
NÓMINA
DECEMBRE 2015
NÓMINA
DECEMBRE 2015
NÓMINA
DECEMBRE 2015

CASTAÑ

NÓMINA
DECEMBRE 2015
PLANELLS
NÓMINA
DECEMBRE 2015

31/12/15

MARIA LATORRE MANUEL

31/12/15

MARIA LIZARÁN PÉREZ

31/12/15

MARIA ORTEGA ÁLVARO

NÓMINA
DECEMBRE 2015
NÓMINA
DECEMBRE 2015
NÓMINA
DECEMBRE 2015

NÚM.
FACTURA

DATA
FACTURA

Concepte /
Concepto

PROVEÏDOR

NÓMINA
DECEMBRE 2015
GALARZA NÓMINA GENER
2016

31/12/15

SERGIO DÍAZ GARCIA

31/01/16

ALEJANDRO
GARCIA

31/01/16

ANA CATALÁN AGUILELLA

31/01/16

BEATRIZ MARTÍ ANDRÉS

31/01/16

CÉSAR PÉREZ CASTELLÓ

31/01/16

DAVID CATALÁN AGUILELLA

31/01/16
31/01/16

FCO.

FRANCESCA
MARTÍNEZ
GERMÁN
QUINTANA

FUSTER
MONFERRER

31/01/16

JOAQUÍN TIO RIBES

31/01/16

JOSE
ANTONIO
GARCIA

31/01/16

JUAN ARRUFAT GIL

31/01/16

LLUIS
DAVID
FERNÁNDEZ

31/01/16

Mª
CARMEN
BENEDITO

31/01/16

MARIA LATORRE MANUEL

31/01/16

MARIA LIZARÁN PÉREZ

31/01/16

MARIA ORTEGA ÁLVARO

31/01/16

SERGIO DÍAZ GARCIA

29/02/16

ALEJANDRO
GARCIA

29/02/16

ANA CATALÁN AGUILELLA

29/02/16

BEATRIZ MARTÍ ANDRÉS

29/02/16

CÉSAR PÉREZ CASTELLÓ

29/02/16

DAVID CATALÁN AGUILELLA

29/02/16
29/02/16

CASTAÑ
PLANELLS

FCO.

FRANCESCA
MARTÍNEZ
GERMÁN
QUINTANA

CAVERO

NÓMINA GENER
2016
NÓMINA GENER
2016
NÓMINA GENER
2016
NÓMINA GENER
2016
NÓMINA GENER
2016
NÓMINA GENER
2016
NÓMINA GENER
2016
NÓMINA GENER
2016
NÓMINA GENER
2016
NÓMINA GENER
2016
NÓMINA GENER
2016
NÓMINA GENER
2016
NÓMINA GENER
2016
NÓMINA GENER
2016

NÓMINA GENER
2016
GALARZA NÓMINA FEBRER
2016
NÓMINA FEBRER
2016
NÓMINA FEBRER
2016
NÓMINA FEBRER
2016
NÓMINA FEBRER
2016

FUSTER NÓMINA FEBRER
2016
MONFERRER NÓMINA FEBRER
2016

29/02/16

JOAQUÍN TIO RIBES

29/02/16

JOSE
ANTONIO
GARCIA

29/02/16

JUAN ARRUFAT GIL

29/02/16

LLUIS
DAVID
FERNÁNDEZ

29/02/16

Mª
CARMEN
BENEDITO

NÓMINA FEBRER
2016
CAVERO NÓMINA FEBRER
2016
NÓMINA FEBRER
2016
CASTAÑ NÓMINA FEBRER
2016
PLANELLS NÓMINA FEBRER
2016

Import /
Importe €

Data de pagament/
Fecha de pago

50,21

07/01/2016

643,76

03/02/2016

439,41

03/02/2016

324,48

03/02/2016

62,77

03/02/2016

125,55

03/02/2016

100,44

03/02/2016

376,64

03/02/2016

112,99

03/02/2016

921,01

03/02/2016

125,55

03/02/2016

188,32

03/02/2016

150,65

03/02/2016

62,77

03/02/2016

263,64

03/02/2016

75,34

03/02/2016

50,21

03/02/2016

643,76

04/03/2016

439,41

04/03/2016

344,76

04/03/2016

62,77

04/03/2016

125,55

04/03/2016

100,44

04/03/2016

395,48

04/03/2016

125,55

04/03/2016

1121,01

04/03/2016

150,65

04/03/2016

197,70

04/03/2016

150,65

04/03/2016
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NÚM.
FACTURA

DATA
FACTURA

Concepte /
Concepto

PROVEÏDOR

29/02/16

MARIA LATORRE MANUEL

29/02/16

MARIA LIZARÁN PÉREZ

29/02/16

MARIA ORTEGA ÁLVARO

29/02/16

SERGIO DÍAZ GARCIA

31/03/16

ALEJANDRO
GARCIA

31/03/16

ANA CATALÁN AGUILELLA

31/03/16

BEATRIZ MARTÍ ANDRÉS

31/03/16

CÉSAR PÉREZ CASTELLÓ

31/03/16

DAVID CATALÁN AGUILELLA

31/03/16

FRANCESCA
MARTÍNEZ

31/03/16

GERMÁN
QUINTANA

31/03/16

JOAQUÍN TIO RIBES

31/03/16

JOSE
ANTONIO
GARCIA

31/03/16

JUAN ARRUFAT GIL

31/03/16
31/03/16

FCO.

GALARZA

FUSTER
MONFERRER

LLUIS
DAVID
FERNÁNDEZ
Mª
CARMEN
BENEDITO

CAVERO

CASTAÑ
PLANELLS

Import /
Importe €

Data de pagament/
Fecha de pago

100,44

04/03/2016

288,76

04/03/2016

75,34

04/03/2016

50,21

04/03/2016

643,76

04/04/2016

439,41

04/03/2016

385,32

04/03/2016

62,77

04/03/2016

125,55

04/03/2016

100,44

04/03/2016

351,52

04/03/2016

125,55

04/03/2016

1121,01

04/03/2016

153,48

04/03/2016

238,54

04/03/2016

150,65

04/03/16

100,44

04/03/2016

276,20

04/03/2016

125,55

04/03/2016

50,21

04/03/2016

NÓMINA MAIG 2016

643,76

02/06/16

NÓMINA FEBRER
2016
NÓMINA FEBRER
2016
NÓMINA FEBRER
2016
NÓMINA FEBRER
2016
NÓMINA MARÇ
2016
NÓMINA MARÇ
2016
NÓMINA MARÇ
2016
NÓMINA MARÇ
2016
NÓMINA MARÇ
2016
NÓMINA MARÇ
2016
NÓMINA MARÇ
2016
NÓMINA MARÇ
2016
NÓMINA MARÇ
2016
NÓMINA MARÇ
2016
NÓMINA MARÇ
2016
NÓMINA MARÇ
2016
NÓMINA MARÇ
2016
NÓMINA MARÇ
2016

31/03/16

MARIA LATORRE MANUEL

31/03/16

MARIA LIZARÁN PÉREZ

31/03/16

MARIA ORTEGA ÁLVARO

31/03/16

SERGIO DÍAZ GARCIA

31/05/16

ALEJANDRO
GARCIA

31/05/16

ANA CATALÁN AGUILELLA

NÓMINA MAIG 2016

439,41

02/06/16

31/05/16

BEATRIZ MARTÍ ANDRÉS

NÓMINA MAIG 2016

365,04

02/06/16

31/05/16

CÉSAR PÉREZ CASTELLÓ

NÓMINA MAIG 2016

28,83

02/06/16

31/05/16

DAVID CATALÁN AGUILELLA

NÓMINA MAIG 2016

125,55

02/06/16

31/05/16

FRANCESCA
MARTÍNEZ

NÓMINA MAIG 2016

100,44

02/06/16

31/05/16

GERMÁN
QUINTANA

NÓMINA MAIG 2016

351,52

02/06/16

31/05/16

JOAQUÍN TIO RIBES

NÓMINA MAIG 2016

125,55

02/06/16

31/05/16

JOSE
ANTONIO
GARCIA

NÓMINA MAIG 2016

1121,01

02/06/16

31/05/16

JUAN ARRUFAT GIL

NÓMINA MAIG 2016

150,65

02/06/16

FCO.

GALARZA

FUSTER
MONFERRER

CAVERO

NÓMINA MARÇ
2016
NÓMINA MARÇ
2016

NÚM.
FACTURA

DATA
FACTURA
31/05/16
31/05/16

PROVEÏDOR
LLUIS
DAVID
FERNÁNDEZ
Mª
CARMEN
BENEDITO

CASTAÑ
PLANELLS

Concepte /
Concepto

Import /
Importe €

Data de pagament/
Fecha de pago

NÓMINA MAIG 2016

213,42

02/06/16

NÓMINA MAIG 2016

150,65

02/06/16

31/05/16

MARIA LATORRE MANUEL

NÓMINA MAIG 2016

100,44

02/06/16

31/05/16

MARIA LIZARÁN PÉREZ

NÓMINA MAIG 2016

276,20

02/06/16

31/05/16

MARIA ORTEGA ÁLVARO

NÓMINA MAIG 2016

125,55

02/06/16

31/05/16

SERGIO DÍAZ GARCIA

NÓMINA MAIG 2016

50,21

02/06/16

30/11/15

ALEJANDRO
GARCIA

643,76

03/12/2015

30/11/15

ANA CATALÁN AGUILELLA

439,41

03/12/2015

30/11/15

BEATRIZ MARTÍ ANDRÉS

344,76

03/12/2015

30/11/15

CÉSAR PÉREZ CASTELLÓ

43,85

03/12/2015

30/11/15

DAVID CATALÁN AGUILELLA

125,55

03/12/2015

30/11/15

FRANCESCA
MARTÍNEZ

100,44

03/12/2015

30/11/15

GERMÁN
QUINTANA

376,64

03/12/2015

30/11/15

JOAQUÍN TIO RIBES

100,44

03/12/2015

30/11/15

JOSE
ANTONIO
GARCIA

921,01

03/12/2015

30/11/15

JUAN ARRUFAT GIL

175,77

03/12/2015

188,32

03/12/2015

150,65

03/12/2015

50,21

03/12/2015

200,87

03/12/2015

52,62

03/12/2015

25,11

03/12/2015

643,76

03/11/2015

439,41

03/11/2015

344,76

03/11/2015

62,79

03/11/2015

30/11/15
30/11/15

FCO.

GALARZA

NÓMINA
NOVEMBRE 2015
NÓMINA
NOVEMBRE 2015

NÓMINA
NOVEMBRE 2015
FUSTER
NÓMINA
NOVEMBRE 2015

MONFERRER

LLUIS
DAVID
FERNÁNDEZ
Mª
CARMEN
BENEDITO

CAVERO

NÓMINA
NOVEMBRE 2015
NÓMINA
NOVEMBRE 2015
NÓMINA
NOVEMBRE 2015
NÓMINA
NOVEMBRE 2015

CASTAÑ

NÓMINA
NOVEMBRE 2015
PLANELLS
NÓMINA
NOVEMBRE 2015

30/11/15

MARIA LATORRE MANUEL

30/11/15

MARIA LIZARÁN PÉREZ

30/11/15

MARIA ORTEGA ÁLVARO

30/11/15

SERGIO DÍAZ GARCIA

31/10/15

ALEJANDRO
GARCIA

31/10/15

NÓMINA
NOVEMBRE 2015
NÓMINA
NOVEMBRE 2015

NÓMINA
NOVEMBRE 2015
NÓMINA
NOVEMBRE 2015
NÓMINA
NOVEMBRE 2015
NÓMINA
NOVEMBRE 2015

FCO.

GALARZA NÓMINA OCTUBRE
2015
NÓMINA OCTUBRE
ANA CATALÁN AGUILELLA
2015
NÓMINA OCTUBRE
2015
NÓMINA OCTUBRE
2015

31/10/15

BEATRIZ MARTÍ ANDRÉS

31/10/15

CÉSAR PÉREZ CASTELLÓ

31/10/15

DAVID CATALÁN AGUILELLA

125,55

03/11/2015

31/10/15

FRANCESCA
MARTÍNEZ

100,44

03/11/2015

31/10/15

GERMÁN
QUINTANA

376,64

03/11/2015

100,44

03/11/2015

31/10/15

NÓMINA OCTUBRE
2015
FUSTER NÓMINA OCTUBRE
2015

MONFERRER NÓMINA OCTUBRE
2015
NÓMINA OCTUBRE
JOAQUÍN TIO RIBES
2015
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NÚM.
FACTURA

DATA
FACTURA
31/10/15

JOSE
ANTONIO
GARCIA

31/10/15

JUAN ARRUFAT GIL

31/10/15
31/10/15

Concepte /
Concepto

PROVEÏDOR

LLUIS
DAVID
FERNÁNDEZ
Mª
CARMEN
BENEDITO

CAVERO NÓMINA OCTUBRE
2015
NÓMINA OCTUBRE
2015
CASTAÑ NÓMINA OCTUBRE
2015
PLANELLS NÓMINA OCTUBRE
2015
NÓMINA OCTUBRE
2015
NÓMINA OCTUBRE
2015

Import /
Importe €

Data de pagament/
Fecha de pago

921,01

03/11/2015

175,77

03/11/2015

210,48

03/11/2015

150,65

03/11/2015

50,21

03/11/2015

200,87

03/11/2015

114,01

03/11/2015

48,40

10/02/16

31/10/15

MARIA LATORRE MANUEL

31/10/15

MARIA LIZARÁN PÉREZ

31/10/15

MARIA ORTEGA ÁLVARO

50

19/01/16

EXTINTORES VILA-REAL, C.B.

10246755

09/12/15

IBERDROLA

SUMINISTRE LLUM.

756,32

17/12/15

518,70

25/01/16

NÓMINA OCTUBRE
2015
REVISIÓ
EXTINTORS.

10301007

15/01/16

IBERDROLA

SUMINISTRE
LLUM.

10309571

03/02/16

IBERDROLA

SUMINISTRE LLUM.

280,67

11/02/16

10281548

03/03/16

IBERDROLA

SUMINISTRE LLUM.

382,92

14/03/16

10265059

05/04/16

IBERDROLA

SUMINISTRE LLUM.

464,17

13/04/16

10286920

10/05/16

IBERDROLA

SUMINISTRE LLUM.

452,38

18/05/16

2338964

12/11/15

VODAFONE

TELÈFON.

70,07

25/11/15

2338965

12/11/15

VODAFONE

TELÉFON.

7,87

25/11/15

2529009

12/12/15

VODAFONE

TELÉFON.

70,07

25/12/15

2529010

12/12/15

VODAFONE

TELÉFON.

7,87

25/12/15

69955

12/01/16

VODAFONE

TELÉFON.

70,07

25/01/16

69956

12/01/16

VODAFONE

TELÉFON.

7,87

25/01/16

271590

12/02/16

VODAFONE

TELÉFON.

79,09

25/02/16

271591

12/02/16

VODAFONE

TELÉFON.

7,87

25/02/16

466144

12/03/16

VODAFONE

TELÉFON.

73,27

29/03/16

466145

12/03/16

VODAFONE

TELÉFON.

7,87

29/03/16

691238

12/04/16

VODAFONE

TELÉFON.

77,09

25/04/16

691239

12/04/16

VODAFONE

TELÈFON.

7,87

25/04/16

876523

12/05/16

VODAFONE

TELÉFON.

44.95

25/05/16

TOTAL

54.818,49

Vist que l'import total de la justificació és superior a la quantitat acordada en el conveni i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequats al fi de la subvenció
concedida.
Vist l'informe favorable emés per la tècnica mitjà de Cultura, amb data 7 de setembre de
2016.

Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat a l'article 88 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, relatiu al
pagament de la subvenció.
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 referent a la subvenció concedida a la Societat Artístic Musical
Vila d'Onda, amb CIF número , corresponent al pressupost 2016, per l'import de 48.000,00
€, per a ser invertida en manteniment i en programació d'activitats.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 14.400 € a la Societat
Artístic Musical Vila d'Onda, amb CIF número , corresponent al 30% de l’import total de la
subvenció concedida per al pressupost 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
330.48000 (RC número 2.2016.1.00348) del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'acceptació de la subvenció de l'Agència Valenciana del Turisme per a
finançar l'actuació: Fira Medieval (programa 5).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 13 de setembre de 2016, que diu:
“Vista la Resolució, de 18 de febrer de 2016, del president de l'Agència Valenciana del
Turisme, per la qual es convoquen les ajudes 2016 de l'Agència Valenciana del Turisme,
publicada en el DOCV núm. 7732 de 3 de març de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de març de 2016, de sol·licitud d'ajuda a
l'Agència Valenciana del Turisme, per a finançar l'actuació denominada: Fira Medieval, dins
del programa 5, Impuls de la Imatge de les destinacions Turístiques, per import de 16.008,89
euros.
Vista la Resolució de 26 d'agost de 2016, del president de l'Agència Valenciana del Turisme,
de concessió d'ajudes dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, publicada en
el DOCV núm. 7866 de 6 de setembre de 201, per import de 8.004,45 euros.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
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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,“5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Acceptar la subvenció de l'Agència Valenciana del Turisme, per import de 8.004,45
euros, per a finançar l'actuació denominada: Fira Medieval, dins del programa 5, Impuls de
la Imatge de les destinacions Turístiques.
Segon. Traslladar a la Intervenció Municipal, als efectes que es genere crèdit en la partida
pressupostària 432/22613, per l'import de la subvenció, és a dir, 8.004,45 euros.
Tercer. Que pel servei corresponent es justifique la inversió, d'acord amb les bases de la
convocatòria i es demane l'entrega de la subvenció.
Quart. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta d'acceptació de la subvenció de l'Agència Valenciana del Turisme per a
finançar l'actuació: Tres Cultures Festival Onda (programa 5).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 13 de setembre de 2016, que diu:
“Vista la Resolució, de 18 de febrer de 2016, del president de l'Agència Valenciana del
Turisme, per la qual es convoquen les ajudes 2016 de l'Agència Valenciana del Turisme,
publicada en el DOCV núm. 7732 de 3 de març de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de març de 2016, de sol·licitud d'ajuda a
l'Agència Valenciana del Turisme, per a finançar l'actuació denominada: Tres Cultures
Festival Onda, (programa 5), Impuls de la Imatge de les destinacions Turístiques, per import
de 14.223,09 euros.
Vista la Resolució de 26 d'agost de 2016, del president de l'Agència Valenciana del Turisme,
de concessió d'ajudes dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, publicada en
el DOCV núm. 7866 de 6 de setembre de 201, per import de 7.111,55 euros.
Considerant 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,“5.
Sol·licitar i acceptar subvencions”.

PROPOSE:
Primer. Acceptar la subvenció de l'Agència Valenciana del Turisme, per import de 7.111,55
euros, per a finançar l'actuació denominada: Tres Cultures Festival Onda, dins del programa
5, Impuls de la Imatge de les destinacions Turístiques.
Segon. Traslladar a la Intervenció Municipal, als efectes que es genere crèdit en la partida
pressupostària 432/22613, per l'import de la subvenció, és a dir, 7.111,55 euros.
Tercer. Que pel servei corresponent es justifique la inversió, d'acord amb les bases de la
convocatòria i es demane l'entrega de la subvenció.
Quart. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta d'acceptació de la subvenció de l'Agència Valenciana del Turisme per a
finançar l'actuació: Renovació de la il·luminació del Castell (programa 2).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 20 de setembre de 2016, que diu:
“Vista la Resolució, de 18 de febrer de 2016, del president de l'Agència Valenciana del
Turisme, per la qual es convoquen les ajudes 2016 de l'Agència Valenciana del Turisme,
publicada en el DOCV núm. 7732 de 3 de març de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de març de 2016, de sol·licitud d'ajuda a
l'Agència Valenciana del Turisme, per a finançar l'actuació denominada Renovació de la
il·luminació del Castell, dins del programa 2, Impuls al Turisme Sostenible, per import de
37.026 euros.
Vista la Resolució de 26 d'agost de 2016, del president de l'Agència Valenciana del Turisme,
de concessió d'ajudes dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, publicada en
el DOCV núm. 7866 de 6 de setembre de 2016, per import de 8.930,67 euros.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la Intervenció de fons municipal.
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,“5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Acceptar la subvenció de l'Agència Valenciana del Turisme, per import de 8.930,67
euros, per a finançar l'actuació: Renovació de la Il·luminació del Castell, dins del Programa
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2, Impuls al Turisme Sostenible.
Segon. Traslladar a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.
Tercer. Que pel servici corresponent es justifique la inversió, d'acord amb les bases de la
convocatòria i es demane l'ingrés de la subvenció.
Quart. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Abreviat 000502/2014.
Secretaria dóna compte de la Sentència 424/2016 del Jutjat del Contenciós Administratiu
número 1 de Castelló, de data 13 de setembre de 2016, dictada en el Procediment Abreviat
000502/2014, per la qual s'estima parcialment el recurs contenciós-administratiu interposat
per JOAQUÍN BOU PRADES, contra la desestimació de la reclamació en matèria de
responsabilitat patrimonial formulada pel demandant, per danys materials en vehicle de la seua
propietat a causa d'un impacte d'un contenidor de fem, condemnant a la mercantil
coodemandada Fomento de Construcciones y Contratas, SA, concessionària del servici de
neteja viària, al pagament dels danys ocasionats, i absolent a l'Ajuntament de la reclamació
efectuada.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord i
còpia de la Sentència a la Secció d'Urbanisme.
2.2. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.

