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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 41
Data: 21 d'octubre de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.20 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 Luis Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 14 d'octubre 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. 2016/0008.
1.3. Proposta d'acceptació de la subvenció per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de
vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer amb expedient núm.
HBENER/2016/678/12 (sol·licitud núm. 13) per a l'exercici 2016.
1.4. Proposta d'acceptació de la subvenció per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de
vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer corresponent a l'expedient
HBENER/2016/20/12 de l'exercici 2016.
1.5. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes de setembre de 2016.
1.6. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent a les ajudes pendents del mes de setembre de 2016.
1.7. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2016 (part 5).
1.8. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis socials de la
comissió de valoració del mes d'octubre de 2016 (ordinària).
1.9. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a l'Associació
Quisqueya Ong d'Onda per a despeses de cooperació al desenvolupament en Guayabal
(República Dominicana) per a l'exercici 2016.
1.10.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a l'Associació
Karit Solidarios por la paz per a despeses de cooperació al desenvolupament en Rilima
(Rwanda) per a l'exercici 2016.
1.11.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a l'Associació
Delwende al servicio de la vida per a despeses de cooperació al desenvolupament en
Burkina Faso per a l'exercici 2016.

1.12.Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Col·legi d'Advocats de Castelló
i l'Ajuntament d'Onda per al funcionament de l'Oficina d'Intermediació Hipotecària 20162017.
1.13.Proposta d'acceptació del desistiment de la sol·licitud de subvenció d'Ester Ibáñez
Solsona per al programa d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda,
2016.
1.14.Proposta d'acceptació del desistiment de la sol·licitud de subvenció de Smail Aghnima per
al programa d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
1.15.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per ajudes a
la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Rafael Sansano Campos.
1.16.Proposta d'aprovació dels convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques
formatives no laborals de l'alumnat del curs "Tècniques de venda i atenció al client".
1.17.Proposta d'aprovació de les bases de selecció d'alumnes de l'acció formativa "Maneig
segur de carretons elevadors".
1.18.Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis: "Projecció
de pel·lícules en les sales de la Cassola i Mònaco, lloguer i transport de les pel·lícules del
cine d'estrena i manteniment de la sala de projeccions del Mònaco".
1.19.Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per Oscar Pradas
Herrera per a la construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres a l'Avda. Luxemburgo,
núm. 99.
1.20.Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per la mercantil
“Cristal Cerámica, SA” per a la instal·lació d'un centre de seccionament independent de
superfície al carrer Sis Quarts, núm. 1.
1.21.Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per la mercantil
“Envases Cartón, SA” per a la instal·lació d'un centre de seccionament independent de
superficie a l'Avda. Extremadura, s/n.
1.22.Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per la mercantil
“Hijos de Francisco Gaya Forés, SL” per a la construcció de nau sense ús definit a la
CV-20, pk 7,4.
1.23.Proposta d'aprovació i denegació d'Ajudes de transport interurbà línia regular, per a
l'alumnat d'Educació Postobligatòria: Educació Universitària (Universitat Jaume I),
Batxillerat i Formació Professional, curs acadèmic 2016-2017.
1.24.Proposta d'aprovació de la justificació del conveni de la Federación de Barrios en
Fiestas de Onda 2016 i pagament del 30% restant de la subvenció.
1.25.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de l'Interlocutòria dictada en el Procediment Abreviat 000369/2014 del
Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Castelló.
2.2. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Ordinari 4/000728/2015-BR
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
2.3. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 14 d'octubre de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 14 d'octubre de 2016.
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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.
2016/0008.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 17 d'octubre de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, Regidora delegada d'Intervenció, Gestió pressupostària i Recaptació,
fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 1337/2015
de 22 de juny, modificat per decret de l'alcaldia número 1869/2015, de modificació i
ampliació de competències en la Junta de Govern Local, reassignació de matèries a Àrees
organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d'alcalde i
regidors.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 2016/0008, que recullen les factures per
despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
Atés que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny, de delegació de competències, modificat per decret de l'alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d'alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la relació comptable d'obligacions reconegudes núm. 2016/0008 per import de 116.378,38
euros corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'acceptació de la subvenció per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua

de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer amb expedient núm.
HBENER/2016/678/12 (sol·licitud núm. 13) per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 10 d'octubre de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, publicada en el DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015, per la qual es
regulen i convoquen subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc
d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a evitar el tall dels subministraments d'energia
elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d'exclusió social, així com per a contribuir al
pagament del lloguer de la vivenda a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se
vist obligades a oferir la seua vivenda habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i
no poden afrontar-ho.
Vista la resolució de data 26 de setembre de 2016 (expedient HBENER/2016/678/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 16.250 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències, en el punt quart, B, s'atribuïx a la Junta de Govern Local: “5. Sol·licitar i
acceptar subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Acceptar la subvenció de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració
del Territori de la Generalitat Valenciana amb núm. d'expedient HBENER/2016/678/12 per
import total de 16.250 euros per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no
poder atendre el pagament del lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en
la mateixa per a l'exercici 2016.
Segon. Traslladar el present acord a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.
Tercer. Justificar la inversió, d'acord amb l'Orde de la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori de 23 de desembre de 2015, i demanar el lliurament de
la subvenció.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'acceptació de la subvenció per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua
de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer corresponent a l'expedient
HBENER/2016/20/12 de l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 10 d'octubre de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, publicada en el DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015, per la qual es
regulen i convoquen subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc
d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a evitar el tall dels subministraments d'energia
elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d'exclusió social, així com per a contribuir al
pagament del lloguer de la vivenda a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se
vist obligades a oferir la seua vivenda habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i
no poden afrontar-ho, corresponent a la sol·licitud número 3 per import de 12.067,46 euros i
per a 24 unitats familiars.
Vista la resolució de data 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/20/12 – sol·licitud
número 3), de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la
Generalitat Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 746,16
euros per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el
pagament del lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 10 de juny de 2016, on s'acorda no
acceptar la subvenció de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori de la Generalitat Valenciana (amb núm. expedient HBENER/2016/20/12 – sol·licitud
número 3) per import total de 746,16 euros per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de
vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer de les unitats familiars i pels imports
desglossats en les mateixes exercici 2016, per haver apreciat l'existència d'errors en la
relació d'unitats familiars i en els imports desglossats.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 24 de juny de 2016, on s'acorda interposar
recurs de reposició contra la resolució de concessió de subvenció de la Conselleria de
Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana (amb núm.
expedient HBENER/2016/20/12 – sol·licitud número 3) per import total de 746,16 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en les mateixes exercici 2016, per
haver apreciat l'existència d'errors en la relació d'unitats familiars i en els imports
desglossats ja que només es va resoldre la subvenció per a les 2 primeres unitats familiars
sense que res es diga respecte a la resta de 22 unitats familiars incloses en la mateixa
relació.
Vista la notificació de resolució de rectificació de la resolució de concessió de subvencions
per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament
del lloguer, convocades mitjançant Orde 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria de

Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori, referència expedient
HBENER/2016/20/12, de data 16 de setembre de 2016, en la que es resol concedir una
subvenció per import de 6.057,46 euros per a la totalitat de les 24 unitats familiars incloses
en la sol·licitud número 3.
Vist l'informe tècnic de data 4 d'octubre de 2016 emés per la treballadora social responsable
del Programa d'Ajudes de Pobresa Energètica en el qual s'explica que la diferència entre el
que es sol·licita inicialment i allò que s'ha resolt en el recurs es deu al fet que Conselleria ha
regularitzat la concessió de les subvencions en posteriors resolucions.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències, en el punt quart, B, s'atribuïx a la Junta de Govern Local: “5. Sol·licitar i
acceptar subvencions”.
PROPOSA
Primer. Acceptar la subvenció de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració
del Territori de la Generalitat Valenciana (amb núm. expedient HBENER/2016/20/12 –
sol·licitud número 3) per import total de 6.057,46 euros per a evitar la pobresa energètica i la
pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer de les unitats familiars i
pels imports desglossats en les mateixes exercici 2016.
Segon. Traslladar el present acord a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.
Tercer. Justificar la inversió, d'acord amb l'Orde de la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori de 23 de desembre de 2015, i demanar el lliurament de
la subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes de setembre de 2016.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 10 d'octubre de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat per
a la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.
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Vist el seguiment dut a terme, per l'Equip Social de Base, de les activitats establides com a
mesures d'inserció social pels usuaris de Renda Garantida de Ciutadania que a continuació
es detallen.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 4 d'octubre de 2016.
Considerant el que disposa el Capítol III, article 15.2 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la
Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana i en l'apartat
núm. 2 de les Instruccions 7/2009, de 22 de juny, a seguir en el procediment i tramitació de
la prestació Renda Garantida de Ciutadania, esta s'entén atorgada amb caràcter alimentari,
per a satisfer les necessitats previstes en l'article 142 del Codi Civil (els beneficiaris no
necessitaran complir ni acreditar documentalment el compliment dels requisits arreplegats
en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vist l'intervingut i conforme de la proposta per la intervenció municipal.
Atés que de conformitat amb el disposat a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i el decret de l'alcaldia número
1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències que atribuïx a la Junta de Govern:
“Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. - Reconéixer i liquidar les
obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el
pagament d'estes obligacions, excepte els relatius a despeses de personal i amortització de
préstecs i liquidació d'interessos”.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, relacionades en l'annex I corresponents al mes de setembre de
2016, per import total de 17.035,54 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb núm. operació 2.2016.1.12920) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent a les ajudes pendents del mes de setembre de 2016.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 16 d'octubre de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat per

a la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el seguiment dut a terme, per l'Equip Social de Base, de les activitats establides com a
mesures d'inserció social pels usuaris de Renda Garantida de Ciutadania que a continuació
es detallen.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 13 d'octubre de 2016.
Considerant el que disposa el Capítol III, article 15.2 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la
Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana i en l'apartat
núm. 2 de les Instruccions 7/2009, de 22 de juny, a seguir en el procediment i tramitació de
la prestació Renda Garantida de Ciutadania, esta s'entén atorgada amb caràcter alimentari,
per a satisfer les necessitats previstes en l'article 142 del Codi Civil (els beneficiaris no
necessitaran complir ni acreditar documentalment el compliment dels requisits arreplegats
en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atés que de conformitat amb el disposat a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i el decret de l'alcaldia número
1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències que atribuïx a la Junta de Govern:
“Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. - Reconéixer i liquidar les
obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el
pagament d'estes obligacions, excepte els relatius a despeses de personal i amortització de
préstecs i liquidació d'interessos”.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, relacionades en l'annex I corresponents a les ajudes pendents del
mes de setembre de 2016, per import total de 3.292,66 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2310.48001 (RC amb núm. operació 2.2016.1.12920) del vigent pressupost
general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2016 (part 5).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 16 d'octubre de 2016, que diu:
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“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat per
a la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el seguiment dut a terme, per l'Equip Social de Base, de les activitats establides com a
mesures d'inserció social pels usuaris de Renda Garantida de Ciutadania que a continuació
es detallen.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 13 d'octubre de 2016.
Considerant el que disposa el Capítol III, article 15.2 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la
Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana i en l'apartat
núm. 2 de les Instruccions 7/2009, de 22 de juny, a seguir en el procediment i tramitació de
la prestació Renda Garantida de Ciutadania, esta s'entén atorgada amb caràcter alimentari,
per a satisfer les necessitats previstes en l'article 142 del Codi Civil (els beneficiaris no
necessitaran complir ni acreditar documentalment el compliment dels requisits arreplegats
en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atés que de conformitat amb el disposat a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i el decret de l'alcaldia número
1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències que atribuïx a la Junta de Govern:
“Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. - Reconéixer i liquidar les
obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el
pagament d'estes obligacions, excepte els relatius a despeses de personal i amortització de
préstecs i liquidació d'interessos”.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, relacionades en l'annex I corresponents als retards de l'any 2016
(part 5) per import total de 5.715,56 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb núm. operació 2.2016.1.12920) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis socials
de la comissió de valoració del mes d'octubre de 2016 (ordinària).

Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 12 d'octubre de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajudes
individualitzades.
Vist l'informe-proposta tècnica sobre valoració de tals expedients, emés pel director-psicòleg
de l'Equip Social de Base, de 29 de setembre de 2016, que indica que la concessió i
denegació de les ajudes s'ajusta a allò que establixen les bases específiques reguladores de
les ajudes econòmiques municipals d'emergència per a l'atenció de necessitats socials
vigents.
Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent d'Administració, Serveis Municipals i
Política Social i Especial de Comptes, de 4 d'octubre de 2016, de valoració de les ajudes.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 10 d'octubre de 2016.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en la proposta, corresponents a les ajudes
d'emergència de la comissió de valoració del mes d'octubre de 2016 (ordinària), han firmat, i
així consta en la sol·licitud d'ajuda individual en el departament de Serveis Socials, la
declaració de no estar sotmés a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari,
assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(BOE núm. 276, de 18/11/03) i del compliment d'obligacions de reintegrament de
subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit.
Considerant que també consta en l'expedient, l'informe emés pel servei de recaptació
municipal acreditatiu que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries amb
la Corporació, la validesa del qual acaba el 15 de desembre de 2016.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Vistes les bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals
d'emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Considerant que l'article 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de Servicis Socials de la
Comunitat Valenciana, establix que correspon a les Entitats Locals Municipals, la gestió dels
programes i de les ajudes econòmiques que li puga encomanar l'Administració de la
Generalitat.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
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Primer. Aprovar les ajudes individualitzades de Serveis Socials corresponents a la comissió
de valoració del mes d'octubre de 2016 (ordinària) segons el detall que s'acompanya:
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
NÚM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

EXPEDIENT
470/16
471/16
11/16
16/16
25/16
39/16
40/16
41/16
45/16
47/16
49/16
50/16
52/16
57/16
66/16
70/16
74/16
76/16
78/16
80/16
83/16
91/16
94/16
101/16
102/16
109/16
110/16
111/16
125/16
129/16
130/16
135/16
142/16
148/16
166/16
174/16
175/16
182/16
195/16
196/16
198/16
201/16
203/16
208/16
209/16
221/16
231/16
241/16
245/16

CONCEPTE
AFPE(***)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE / AEGE-F(*)
AFPE(*)
AFPE / AEGE-F(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(***)
AFPE(***)
AFPE(***)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(***)
AFPE(*)
AFPE / AEAI(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE / AEGE-F(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)

QUANTÍA
600,00 €
476,00 €
300,00 €
374,00 €
240,00 €
260,00 €
476,00 €
220,00 €
442,00 €
510,00 €
204,14 €
260,00 €
708,74 €
420,00 €
165,00 €
330,00 €
544,00 €
390,00 €
275,00 €
300,00 €
275,00 €
487,50 €
390,00 €
510,00 €
900,00 €
550,00 €
1.039,51 €
360,00 €
240,00 €
210,00 €
325,00 €
195,00 €
275,00 €
200,00 €
360,00 €
320,72 €
420,00 €
420,00 €
584,54 €
510,00 €
442,00 €
243,27 €
330,00 €
400,00 €
442,00 €
510,00 €
420,00 €
390,00 €
260,00 €

NÚM.
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
TOTAL

EXPEDIENT
246/16
251/16
255/16
258/16
272/16
273/16
274/16
277/16
278/16
279/16
286/16
290/16
294/16
468/16

CONCEPTE
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)

QUANTÍA
320,00 €
330,00 €
275,00 €
442,00 €
200,00 €
350,00 €
300,00 €
510,00 €
510,00 €
420,00 €
420,00 €
325,00 €
476,00 €
698,40 €
25.080,82 €

B. Ajudes a abonar als sol·licitants en format de vals setmanals (ajudes d'emergència i PIF)
NÚM.
1
TOTAL

EXPEDIENT
469/16

CONCEPTE

PIF(*)

QUANTÍA
360,00 €
360,00 €

AFPE. Ayuda familiar polivalente de emergencia.
AEGE. Ayuda de emergencia gastos extraordinarios.
AEAI. Ayuda de emergencia alimentación infantil.
PIF. Plan de intervención familiar.

(*) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 2 mesos.
(**) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 3 mesos.
(***) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 4 mesos.
Segon. Denegar les ajudes individualitzades de Serveis Socials corresponents a la comissió
de valoració del mes d'octubre de 2016 (ordinària), pel motiu que s'indica en cada cas:
NÚM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

EXPEDIENT
43/16
58/16
61/16
65/16
69/16
86/16
120/16
121/16
188/16
465/16
466/16
467/16

CONCEPTE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE

CAUSA DENEGACIÓ
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

Causa de denegación:
1. Por no conseguir la puntuación mínima de 15 puntos para entrar en los módulos de las ayudas económicas.
2. Por no presentar la documentación requerida en forma y plazos.

Tercer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes
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individualitzades de Serveis Socials directes als sol·licitants, aprovades en el punt primer A,
relacionades en l'annex I corresponents a la comissió de valoració del mes d'octubre de
2016 (ordinària), per import total de 25.080,82 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.21839) del vigent pressupost general.
Quart. Autoritzar les despeses d'ajudes d'emergència (vals) i dels plans d'intervenció familiar
(vals), aprovades en el punt primer B, relacionades en l'annex II corresponents a la comissió
de valoració del mes d'octubre de 2016 (ordinària), per import total de 360,00 euros, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.
21839) del vigent pressupost general.
Quint. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt tercer.
Sext. Notificar la present resolució als interessats i traslladar el present acord a l'Àrea
d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a
l'Associació Quisqueya Ong d'Onda per a despeses de cooperació al desenvolupament
en Guayabal (República Dominicana) per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 14 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 29 d'agost de 2016 (registre entrada número 16.171), presentat per Daniel
García García, de sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció concedida a l'Associació
Quisqueya Ong d'Onda per a despeses de cooperació al desenvolupament en Guayabal
(República Dominicana) per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 12 d´agost de 2016, pel qual es va aprova rla
concessió d'una subvenció a l'Associació Quisqueya Ong d'Onda per a despeses de
cooperació al desenvolupament en Guayabal (República Dominicana) per a l'exercici 2016
per un import, per a l'exercici 2016, de 5.515,14 euros.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Asociación Quisqueya Ong 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 10 de
octubre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establixen les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
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 3.860,598 euros a
Asociació Quisqueya Ong 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 17/08/2016 amb num. d'operació 2.2016.1.06745) 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.
1.10. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a
l'Associació Karit
Solidarios por la paz per a despeses de cooperació al
desenvolupament en Rilima (Rwanda) per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 14 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 2 de setembre de 2016 (registre entrada número 16.558), presentat per
Óscar Valero Manuel, de sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció concedida a
l'Associació Karit Solidarios por la Paz per a despeses de cooperació al desenvolupament
en Rilima (Rwanda) per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 12 d´agost de 2016, pel qual es va aprova rla
concessió d'una subvenció a l'Associació Karit Solidarios por la Paz per a despeses de
cooperació al desenvolupament en Rilima (Rwanda) per a l'exercici 2016 per un import, per
a l'exercici 2016, de 4.727,28 euros.
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Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Asociación Karit Solidarios por la Paz,
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 10 de
octubre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establixen les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
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 3.309,096 euros a
Asociació Solidarios por la Paz, 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 17/08/2016 amb num. d'operació 2.2016.1.06745) 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.
1.11. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a
l'Associació Delwende al servicio de la vida per a despeses de cooperació al

desenvolupament en Burkina Faso per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 14 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 14 de setembre de 2016 (registre entrada número 17.561), presentat per Mª
Dolores García Gómez, de sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció concedida a
l'Associació Delwende al servicio de la vida per a despeses de cooperació al
desenvolupament en Burkina Faso per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 12 d'agost de 2016, pel qual es va aprova rla
concessió d'una subvenció a l'Associació Delwende al servicio de la vida per a despeses de
cooperació al desenvolupament en Burkina Faso per a l'exercici 2016 per un import, per a
l'exercici 2016, de 4.727,28 euros.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Asociación Delwende al servicio de la
vida , 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 10 de
octubre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establixen les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
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
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Primer. Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 3.309,096 euros a
Asociació Delwende al servicio de la vida, 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 17/08/2016 amb num. d'operació 2.2016.1.06745) 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.
1.12. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Col·legi d'Advocats de
Castelló i l'Ajuntament d'Onda per al funcionament de l'Oficina d'Intermediació
Hipotecària 2016-2017.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 18 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist l'article 25 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d'activitats i prestar quants servicis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal, i en concret l'atenció immediata a persones en situació o
risc d'exclusió social.
Vist l'expedient tramitat pels Serveis Socials de Base per a l'aprovació de conveni de
col·laboració entre Col·legi d'Advocats de Castelló i l'Ajuntament d'Onda per al funcionament
de l'Oficina d'Intermediació Hipotecària 2016-2017.
Vist l'esborrany del conveni la finalitat del qual és el finançament del projecte denominat
"Servici d'assessorament i mediació en les reclamacions de préstecs hipotecaris sobre la
vivenda habitual": l'assessorament jurídic als deutors necessitats, que no puguen fer front als
préstecs hipotecaris obtinguts per a finançar l'adquisició de la seua vivenda habitual, enfront
de les entitats creditores d'eixos préstecs i la mediació entre els deutors de tals préstecs
hipotecaris i les seues respectives entitats creditores.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Considerant el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSA:

Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Col·legi d'Advocats de Castelló
per al funcionament de l'Oficina d'Intermediació Hipotecària 2016-2017, per import de 3.630 €.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2310.48002 del vigent pressupost general (RC amb número d'operació
2.2016.1.22830).
Tercer. Facultar a l'Alcaldia Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta d'acceptació del desistiment de la sol·licitud de subvenció d'Ester
Ibáñez Solsona per al programa d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 13 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de les bases específiques reguladores de la
convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Vista la sol·licitud de subvenció de data 2 de setembre de 2016 (NRE 16551) i el desistiment
a dita sol·licitud per baixa voluntària de la treballadora de data 6 d'octubre de 2016 (NRE
19913) que presenta Ester Ibáñez Solsona amb DNI .
Vist l'informe de la tècnic de comerç, turisme i ocupació de data 13 d'octubre de 2016 unit a
l'expedient d'acceptació del desistiment a la sol·licitud de subvenció.
Atès el que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú en relació al
desistiment i la renúncia dels interessats.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en
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
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seua competència”.
PROPOSE:
Primer. Acceptar el desistiment de la sol·licitud de subvenció d'Ester Ibáñez Solsona per al
programa d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 i en
conseqüència, declarar conclús el procediment i arxivar l'expedient núm. 00945/2016/67,
d'acord amb el que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Segon. Notificar este acord a la interessada, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta d'acceptació del desistiment de la sol·licitud de subvenció de Smail
Aghnima per al programa d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda,
2016.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 18 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de les bases específiques reguladores de la
convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Vista la sol·licitud de subvenció de data 16 de setembre de 2016 (NRE 17761) i el
desistiment a dita sol·licitud de data 13 d'octubre de 2016 (NRE 20412) que presenta Smail
Aghnima amb NIE .
Vist l'informe de la tècnic de comerç, turisme i ocupació de data 14 d'octubre de 2016 unit a
l'expedient d'acceptació del desistiment a la sol·licitud de subvenció.
Atès el que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú en relació al
desistiment i la renúncia dels interessats.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en
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”.

PROPOSE:
Primer. Acceptar el desistiment de la sol·licitud de subvenció de Smail Aghnima per al
programa d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 i en
conseqüència, declarar conclús el procediment i arxivar l'expedient núm. 00945/2016/86,
d'acord amb el que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Segon. Notificar este acord a l'interessat, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Rafael Sansano
Campos.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 14 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Vista la retenció de crèdit amb número d'operació 2.2016.1.01083, per a les ajudes a la
contractació de persones desocupades d'Onda per part d'empreses ubicades en Onda per a
l'any 2016, que ascendix a 200.000 euros.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 15 de juliol de 2016, va adjudicar a Rafael
Sansano Campos una subvenció per import de 1.000,00 euros.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament de la subvenció presentada per Rafael Sansano
Campos el 7 d'octubre de 2016 (NRE 20038).
Vist que l'interessat es troba al corrent en el compliment de les obligacions davant de la
Hisenda Estatal, la Hisenda Municipal i la Seguretat Social.
Vista la base 12 de la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016 que fa referència a la liquidació de les ajudes, justificació i forma de pagament.
Vist l'informe favorable de la tècnic de comerç, turisme i ocupació de justificació i pagament
de la subvenció de 13 d'octubre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que estableix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporar-
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se a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del Reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes
previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Atès l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció
de les entregues de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció concedida.
Segon. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la subvenció
concedida per ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec
a l'aplicació 2016 24100 47000 (RC de 21/01/16 amb número d'operació 2.2016.1.01083)
del vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA / JURÍDICA
Rafael Sansano Campos

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament 100% subvenció
concedida

1.000,00 €

Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l'obligació del punt anterior.
Quart. Notificar este acord a l'interessat i traslladar-lo a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta d'aprovació dels convenis de col·laboració per a la realització de
pràctiques formatives no laborals de l'alumnat del curs "Tècniques de venda i atenció
al client".
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 18 d'octubre de 2016, que diu:

“Vistes les Bases elaborades per a la selecció de l'alumnat de l'acció formativa “Tècniques de
venda i atenció al client” dirigida a persones desempleades inscrites en el Programa Onda
Inserta, a realitzar en el Centre d'Ocupació i Cultura, aprovades per acord de la Junta de
Govern local de data 26 d'agost de 2016.
Vistos els esborranys de convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques
formatives no laborals de l'alumnat del curs "Tècniques de venda i atenció al client”, a
subscriure entre l'Ajuntament d'Onda i les entitats: Decathlon España, SAU, Toys R Us
Iberia, SAU, Leroy Merlin, SLU, Sprinter Megacentros del Deportes, SL, Jacobo Boix Vericat,
Kiabi España KSCE, SA, Inditex, SA, Tamon 2010, SLL y Fogones Blancos, SL.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de delegació de competències en
la Junta de Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Aprovar els convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques formatives no
laborals de l'alumnat del curs "Tècniques de venda i atenció al client”, entre l'Ajuntament
d'Onda i les entitats:
- Decathlon España, SAU. CIF número:
- Toys R Us Iberia, SAU. CIF número:
- Leroy Merlin, SLU. CIF número:
- Sprinter Megacentros del Deporte, SL. CIF número:
- Jacobo Boix Vericat. NIF número:
- Kiabi España KSCE, SA. CIF número:
- Inditex, SA. CIF número:
- Tamon 2010, SLU. CIF número:
- Fogones Blancos, SL. CIF número:
Segon. Facultar a l'Alcaldia Presidència 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.
1.17. Proposta d'aprovació de les bases de selecció d'alumnes de l'acció formativa
"Maneig segur de carretons elevadors".
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 18 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist que l'Ajuntament d'Onda està desenvolupant el programa Onda Inserta: Programa
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d'Inserció Laboral, l'objectiu general del qual és promoure l'ocupació i millorar la situació
sociolaboral de les persones desempleades del municipi d'Onda, especialment d'aquelles
que pertanyen a col·lectius amb més dificultats per a l'accés a l'ocupació, intervenint en els
distints àmbits que obstaculitzen el seu accés al mercat de treball i facilitant la seua inserció
laboral oferint-los un servici d'acompanyament i tutorització que els proporcionen els
recursos necessaris i faciliten la seua incorporació al mercat laboral.
Vist que l'Ajuntament considera prioritària la formació professional específica per a persones
desempleades, per mitjà de programes formatius adaptats a les necessitats concretes del
teixit econòmic i empresarial, amb compromisos d'inserció laboral efectiva, i que a més
atenga tant la formació bàsica com compensatòria del col·lectiu implicat, que els permeta
cobrir les carències formatives que dificulten el seu accés directe al món laboral.
Vistes les Bases elaborades per a la selecció de l'alumnat de l'acció formativa dirigida a
persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserta:
Especialitat: Maneig Segur de Carretons Elevadors.
NÚM. alumnes/as: 40
NÚM. Hores: 12 hores
Impartició formació teòrica: Centre d'Ocupació i Cultura
Impartició formació pràctica: Instal·lacions municipals
Vist l'informe favorable de la tècnic de comerç, turisme i ocupació, que justifica la
conveniència d'efectuar una nova edició del curs, pel gran nombre d'interessats/as que no
ho van poder efectuar en la convocatòria anterior.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de delegació de competències en
la Junta de Govern Local.
PROPOSA
Primer. Aprovar les Bases per a la selecció de l'alumnat de les accions formatives dirigides a
persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserta: “Maneig Segur de Carretons
Elevadors”.
Segon. Publicar les bases en el tauler d'edictes i pàgina web de l'Ajuntament.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis:
"Projecció de pel·lícules en les sales de la Cassola i Mònaco, lloguer i transport de les
pel·lícules del cine d'estrena i manteniment de la sala de projeccions del Mònaco".
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 14 d'octubre de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de serveis: "Projecció de

pel·lícules en les sales de la Cassola i Mònaco, lloguer i transport de les pel·lícules del cine
d'estrena i manteniment de la sala de projeccions del Mònaco", el pressupost base de
licitació del qual és de 25.811,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (5.420,31 €), que suposa un
import total de 31.231,31 € (IVA inclòs), i una duració inicial d'1 any, prorrogable fins a un
màxim de 2 anys.
Vist l'informe del servei de data 11/10/2016.
Atès el que disposa l'article 109,1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), segons el
qual: La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l'article 22 d'aquesta Llei.
Atesa l'execució del contracte necessària per als fins del servei públic, de conformitat amb
allò que disposa l'article 22 TRLCSP, per tractar-se el seu objecte d'una competència
municipal arreplegada en l'article 33.3.n) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Incoar expedient per a la contractació ordinària de referència (atés que no hi ha
urgència ni emergència en la mateixa), mitjançant procediment negociat sense publicitat per
raó de la quantia i utilitzant diversos criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Comunicar el present acord a l'Àrea de promoció cultural i serveis a la ciutadania.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.19. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per Oscar
Pradas Herrera per a la construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres a l'Avda.
Luxemburgo, núm. 99.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 18 d'octubre de 2016,
que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/53, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors
presentada per Oscar Pradas Herrera, amb DNI núm. i domicili a efectes de notificació en ,
per a la construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres en la Avda. Luxemburgo, núm. 99,
a la parcel·la amb referència cadastral 3971115YK3237S0001IP, segons projecte bàsic
redactat per l'arquitecte José Luís Navarro Porcar.
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 sòl urbanitzable residencial SUR-11, amb la urbanització
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acabada i amb tots els servicis urbanístics, i no està inclosa en cap àrea subjecta a
suspensió de llicències .
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes en
les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús de vivenda unifamiliar 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 a) de la LOTUP subjecta a llicència municipal prèvia les obres
de construcció, edificació e implantació d´instalacions de nova planta.
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 .
PROPOSE:
Primer. Concedir llicència municipal d'obres majors a Oscar Pradas Herrera, amb DNI núm.
, per a la construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres en la Avda. Luxemburgo, núm.
99, D´Onda, a la parcel·la amb referència cadastral 3971115YK3237S0001IP, segons
projecte bàsic redactat per l'arquitecte José Luís Navarro Porcar. El pressupost declarat de
les obres és de 13.000 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. 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. Els tancaments de parcel·la no seran superiors a 1 metre d'altura en opac i 1,80 metre en
tancament calat. En el pati interior no es permeten construccions auxiliars, tipus barbacoes,
paelleros, porxes, etc.
4.El peticionari no estarà autoritzat per a començar les obres fins que haja aportat en
l'Ajuntament la documentació següent:
-Projecte d'execució, visat pel col·legi oficial.

-Designació del director d'execució d'obra.
-Estudi bàsic de seguretat i salut, visat.
-Document d'acceptació de residus de construcció.
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, pasarelas...) ,
en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
6. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, junt amb el certificat de tractament de residu per empresa
competent registrada en Conselleria.
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: dotze messos, comptats des de la data de l'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 interessada i traslladar el mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.20. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per la
mercantil “Cristal Cerámica, SA” per a la instal·lació d'un centre de seccionament
independent de superfície al carrer Sis Quarts, núm. 1.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 19 d'octubre de 2016,
que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/40, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors
presentada per Emilio Castelló Pallarés, en nom i representació de la mercantil “Cristal
Cerámica, S.A”, amb CIF. núm. y domicili a efectes de notificacions en la Ctra. Viver-Pto de
Burriana, km. 55,5, per l´instalació d´un centre de seccionament independent de superficie
en la C/Sis Quarts, nº 1, en parcel·la amb referència cadastral 9664109YK3296S0001JJ,
segons proyecte técnic redactat per l´ingenier industrial Manuel Gregori Escriva, vista pel
colegi professional amb data 22 de juny de 2016. Hi ha estudi bàsic de segureta i salut i Pla
de gestió de residus.
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 industrial SUR-8, amb la urbanització acabada i
amb tots els servicis urbanístics, i no està inclosa en cap àrea subjecta a suspensió de
llicències .
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
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llicència.
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes en
les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús a què es destina les esmentades obres
és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté l'Ordenança
Considerant que la superficie objecte de la llicencia complix amb el requisit 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 a) de la LOTUP subjecta a llicència municipal prèvia les obres
de construcció, edificació e implantació d´instalacions de nova planta.
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.
PROPOSE:
Primer. Concedir llicència municipal d'obres majors a a la mercantil “Cristal Cerámica S.A”,
amb CIF. núm. , per l´instalació d´un centre de seccionament independent de superficie en la
C/Sis Quarts, nº 1, de Onda, en parcel·la amb referència cadastral
9664109YK3296S0001JJ, segons proyecte técnic redactat per l´ingenier industrial Manuel
Gregori Escriva, vista pel colegi professional amb data 22 de juny de 2016. Hi ha estudi
bàsic de segureta i salut i Pla de gestió de residus. El pressupost declarat de les obres es de
45.977,50 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 tindràn en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiràn 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. La llicència es condiciona que no implique l'ocupació de via pública, segons projecte
redactat.
4. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, signat pel técnic redactor de les mateixes.
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 messos, comptats des de la data de l'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 interessada i traslladar el mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.21. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per la
mercantil “Envases Cartón, SA” per a la instal·lació d'un centre de seccionament
independent de superficie a l'Avda. Extremadura, s/n.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 19 d'octubre de 2016,
que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/43, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors de
Amparo Piquer Gumbau, en nom i representació de la mercantil “Envases Cartón, S.A”, amb
CIF núm. , con domicili a efectes de notificacions en la Avda. Extremadura, s/n, per a la
instalació de centre de seccionament independent de superficie en la mateixa direcció, en
parcel·la amb referència cadastral 6581603YK3268S0001UH, segons projecte técnic
redactat per Ingenier industrial Manuel Gregori Escriva, visat pel colegi professional amb
data 22 de juny de 2016. Hi ha estudi bàsic de segureta i salut i Pla de gestió de residus.
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 industrial SUR-9, amb la urbanització acabada i
amb tots els servicis urbanístics, i no està inclosa en cap àrea subjecta a suspensió de
llicències .
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes en
les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús a què es destina les esmentades obres
és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté l'Ordenança
Considerant que la superficie objecte de la llicencia complix amb el requisit 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 a) de la LOTUP subjecta a llicència municipal prèvia les obres
de construcció, edificació e implantació d´instalacions de nova planta.
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.
PROPOSE:
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Primer. Concedir llicència municipal d'obres majors a a la mercantil “Envases Cartón, S.A”,
amb amb CIF núm. , per a la instalació de centre de seccionament independent de superficie
en la Avda. Extremadura, s/n, de Onda, en parcel·la amb referència cadastral
6581603YK3268S0001UH, segons projecte técnic redactat per Ingenier industrial Manuel
Gregori Escriva, visat pel colegi professional amb data 22 de juny de 2016. Hi ha estudi
bàsic de segureta i salut i Pla de gestió de residus. El pressupost declarat de les obres es de
59.227,50 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 tindràn en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiràn 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. La llicència es condiciona que no implique l'ocupació de vía pública, segons projecte
redactat.
4. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, signat pel técnic redactor de les mateixes.
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 messos, comptats des de la data de l'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 interessada i traslladar el mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.22. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per la
mercantil “Hijos de Francisco Gaya Forés, SL” per a la construcció de nau sense ús
definit a la CV-20, pk 7,4.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 19 d'octubre de 2016,
que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/50, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors
presentada per Ramón Piñón Castañ, en nom i representació de la mercantil “Hijos de

Francisco Gaya Forés, S.L”, amb CIF. núm. y domicili a efectes de notificacions en la Ctra.
CV-20, PK 7,4, d´ Onda, per a la construcció de nau sense ús definit en la mateixa direcció,
en parcel·la amb referència cadastral 8371915YK3287S0001GU, segons proyecte básic i de
execució redactat per l´ingenier técnic d´obres públiques Fidel Zaera Tena.
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-7, amb la urbanització acabada i amb tots
els servicis urbanístics, i no està inclosa en cap àrea subjecta a suspensió de llicències .
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes en
les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús de nau 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 a) de la LOTUP subjecta a llicència municipal prèvia les obres
de construcció, edificació e implantació d´instalacions de nova planta.
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.
PROPOSE:
Primer. Concedir llicència municipal d'obres majors a a la mercantil “Hijos de Francisco Gaya
Forés, S.L”, amb CIF. núm. , per a la construcció de nau sense ús definitit en la Ctra. CV-20,
PK 7,4, de Onda, en parcel·la amb referència cadastral 8371915YK3287S0001GU, segons
proyecte básic i de execució redactat per l´ingenier técnic d´obres públiques Fidel Zaera
Tena., visat pel colegi professional amb data 13.9.16. El pressupost declarat de les obres es
de 91.237,95 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. S'establiràn 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. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si l'haguera,
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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, pasarelas...) ,
en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
4. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, junt amb el certificat de tractament de residu de construcció
generat, i arreplegat per empresa autoritzada.
5. No queda legitimada l'obertura de l'activitat a què es vincularien les obres, en el cas que
esta fora necessària, fins a l'obtenció o eficàcia del corresponent instrument d'intervenció
ambiental.
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: tres messos, comptats des de la data de l'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 interessada i traslladar el mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.23. Proposta d'aprovació i denegació d'Ajudes de transport interurbà línia regular, per
a l'alumnat d'Educació Postobligatòria: Educació Universitària (Universitat Jaume I),
Batxillerat i Formació Professional, curs acadèmic 2016-2017.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 18 d'octubre de 2016, que diu:
“Vistes les Bases específiques reguladores de la convocatòria d'Ajudes de transport
interurbà línia regular, per a l'alumnat d'Educació Postobligatòria: Educació Universitària
(Universitat Jaume I), de Batxillerat i Formació Professional, curs acadèmic 2016-2017,
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 12 d'agost de 2016 i publicades al
Butlletí Oficial de la Província numero 99, de data 16 d'agost de 2016.
Vist que l'Ajuntament té previst dur a terme aquesta activitat, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 320 48001 del pressupost general de l'Ajuntament de l'exercici 2016.
Vistes les sol·licituds presentades pel personal interessat en la convocatòria i el llistat
provisional de data 28/10/2016, que ha estat exposat al tauler d'anuncis i a la pàgina web de
l'Ajuntament des del dia 29 de setembre fins al 5 d'octubre de 2016.
Vistes les al·legacions presentades per els/les sol·licitants de les ajudes al llistat provisional
dins del termini d'exposició pública.
Vist l'informe de la tècnic d'Educació de data 7 d’octubre de 2016.

Vist l'informe de la Comissió de Seguiment i Avaluació de data 13 d’octubre de 2016,
d'Ajudes de transport interurbà línia regular, per a l'alumnat d'Educació Postobligatòria:
Educació Universitària (Universitat Jaume I), Batxillerat i Formació Professional, curs
acadèmic 2016-2017.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la signatura del
present document, d'acord amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades a les
Bases d'Execució del pressupost
Atès el disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en
l’Ordenança general de subvencions d’aquest Ajuntament, aprovada per acord plenari de
data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de data 14 de març de 2006, i
en les Bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria.
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 concessió d'Ajudes de transport interurbà línia regular, per a l'alumnat
d'Educació Postobligatòria: Educació Universitària (Universitat Jaume I), Batxillerat i
Formació Professional, curs acadèmic 2016-2017, a les persones beneficiàries que
compleixen els requisits establits en les Bases específiques de la convocatòria i que es
relacionen en l'annex I.
Segon. Denegar les sol·licituds presentades que no compleixen els requisits establits en les
Bases específiques de la convocatòria de transport interurbà línia regular, per a l'alumnat
d'Educació Postobligatòria: Educació Universitària (Universitat Jaume I), Batxillerat i
Formació Professional, curs acadèmic 2016-2017, que es relacionen en l'annex II.
Tercer. Publicar les llistes definitives de les ajudes concedides al tauler d'anuncis i en la
pàgina web de l'Ajuntament.
Quart. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i l'empresa de
transport Autobuses Furió SL., amb CIF B-12004362 i domiciliada a Onda, Cañada Real del
Camino Viejo a Castellón, 7, per a dur a terme el servei subvencionat de transport interurbà
línia regular, per a l'alumnat d'Educació Postobligatòria (Educació Universitària, Batxillerat i
de Formació Professional), curs acadèmic 2016-2017, d’acord a l'establert a la base 11a de
les presents Bases.
Cinquè. Entregar a les persones beneficiàries d'aquestes ajudes, relacionades en l'annex I,
un abonament nominal a l'alumnat, d'acord al paràgraf primer de la Base 11a., de les Bases
específiques de la convocatòria.
Sisè. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa amb un import total de 40.400,00
euros a càrrec de l'aplicació pressupostària 320 48001, corresponen 3.244,40 euros (RC
22016119628) a l'exercici 2016 del vigent pressupost general de l’Ajuntament i 37.155,60
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euros (RC 22016800100) a l’aplicació pressupostària de l'exercici 2017, que es tramitarà
d'acord al conveni signat amb l’empresa Autobuses Furió SL.
Setè. Traslladar aquest acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes que pertoquen.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.24. Proposta d'aprovació de la justificació del conveni de la Federación de Barrios en
Fiestas de Onda 2016 i pagament del 30% restant de la subvenció.
Vista la proposta del regidor delegat de Joventut, Festes i Igualtat de 19 d'octubre de 2016,
que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern de data 18 de març del 2016 d'aprovació del conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i l'entitat Federación de Barrios en Fiestas de Onda.
Vist que, amb data 22 de març, es va procedir a signar el conveni per l'Ajuntament d'Onda i
la Federación de Barrios en Fiestas de Onda per un import de 50.600 euros, per a l'exercici
2016.
Vist que amb data 22 de març de 2016 es va sol·licitar el pagament del 70% de l'import de
l'esmenat conveni de col·laboració.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament del 30% restant del conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament d'Onda i Federación de Barrios en Fiestas de Onda. presentada, el día 30
de setembre RE19511, per José Luis Navarro García, amb NIF , president de la Federación
de Barrios en Fiestas de Onda per a l'exercici 2016.
Vist que d'acord amb els certificats que obren a l'expedient, la Federación de Barrios en
Fiestas de Onda no és deutora a la Hisenda Municipal, a la Seguretat Social ni a la Hisenda
Pública.
Vist que segons l'article 88.3.b) del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions “no ha 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 segons l'article 88.3.c) del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions “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 que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses que se
relacionen a continuació:

Nº Fecha

PROVEEDOR

Nº FACT

CONCEPTO

IMPORTE

FECHA
PAGO

ALLIANZ,

compañía

DE

1

09/12/15 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 119724054

2

09/12/15

3

12/01/16

5

25/02/16

6

25/02/16

7

25/02/16

8

25/02/16

ALLIANZ,
compañía
DE
119724583
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
SERVEIS
SANITARIS
5/2016
MORVEDRE, S.L.
ALLIANZ,
compañía
DE
126970245
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ALLIANZ,
compañía
DE
126971409
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ALLIANZ,
compañía
DE
126990722
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ALLIANZ,
compañía
DE
126991555
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

9

22/03/16 ALONSO ZAPATA GIL

03/16

10 22/03/16 ALONSO ZAPATA GIL

04/16

SERVEIS

11 11/04/16 MORVEDRE, S.L.
ALLIANZ,

SANITARIS

compañía

93/16

DE

12 01/04/16 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 130159488
ALLIANZ,
compañía
DE
13 01/04/16 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 130161997
ALLIANZ,
compañía
DE
14 25/04/16 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 132363336
ALLIANZ,
compañía
DE
15 25/04/16 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 132364771

16 13/05/16 ALONSO ZAPATA GIL

13/16

17 26/05/16 ALONSO ZAPATA GIL

15/16

18 07/06/16 ALONSO ZAPATA GIL

16/16

SERVEIS

19 23/05/16 MORVEDRE, S.L.
20 06/06/16
21 05/05/16
22 05/05/16
23 05/05/16
24 05/05/16

SANITARIS

157/16

SERVEIS
SANITARIS
183/16
MORVEDRE, S.L.
ALLIANZ,
compañía
DE
133375446
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ALLIANZ,
compañía
DE
133375883
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ALLIANZ,
compañía
DE
133373607
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
ALLIANZ,
compañía
DE
133373037
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

26 22/04/16 SGAE

27684185

27 22/04/16 SGAE

27684184

28 22/04/16 SGAE

27684183

29 23/06/16 ALONSO ZAPATA GIL

20/16

SERVEIS

SANITARIS

SERVEIS

SANITARIS

30 21/06/16 MORVEDRE, S.L.
31 04/07/16 MORVEDRE, S.L.
32 12/07/16
33 12/07/16
34 12/07/16
35 12/07/16

205/2016
229/2016

MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE
727409058
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE
727330102
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE
727405823
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE
727334451
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

36 18/07/16 ALONSO ZAPATA GIL
37 25/07/16 ALONSO ZAPATA GIL

26/16
28/16

PÓLIZA DE RC FIESTAS TOSALET SAN
150,00 €
ANTONIO
PÓLIZA DE ACCIDENTES TOSALET SAN
350,00 €
ANTONIO
SERVICIO DE AMBULANCIA Y EQUIPO
240,00 €
MÉDICO TOSALET SAN ANTONIO
PÓLIZA DE RC PASCUA TAURINA

1.700,00 €

PÓLIZA DE ACCIDENTES PASCUA
3.499,99 €
TAURINA
PÓLIZA DE RC FIESTAS BARRIO
680,00 €
MORERIA
PÓLIZA DE ACCIDENTES
BARRIO
1.399,99 €
MORERIA
CERTIFICADO
TÉCNICO
PASCUA
359,58 €
TAURINA
CERTIFICADO
TÉCNICO
BARRIO
359,58 €
MORERIA
SERVICIO DE AMBULANCIA Y EQUIPO
2.160,00 €
MÉDICO MORERIA
PÓLIZA DE RC FIESTAS BARRIO VILA680,00 €
REAL
PÓLIZA DE ACCIDENTES BARRIO VILA1.400,00 €
REAL
PÓLIZA DE RC M. FERNANDO FERRÍS

680,00 €

PÓLIZA DE ACCIDENTES M. FERNANDO
1.400,00 €
FERRÍS
CERTIFICADO
TÉCNICO
BARRIO
359,58 €
VILLAREAL
CERTIFICADO TÉCNICO
FERNANDO
359,58 €
FERRIS
CERTIFICADO TÉCNICO CASTELLÓN Y
359,58 €
ADYACENTES
SERVICIO DE AMBULANCIA Y EQUIPO
1.920,00 €
MÉDICO BARRIO VILLAREAL
SERVICIO DE AMBULANCIA Y EQUIPO
1.920,00 €
MÉDICO FERNANDO FERRIS
POLIZA DE RC CAMI CASTELLO

680,00 €

POLIZA
DE
ACCIDENTES
CAMI
1.400,00 €
CASTELLO
POLIZA DE ACCIDENTES BARRIO SAN
1.400,00 €
PEDRO
POLIZA RC BARRIO SAN PEDRO

680,00 €

PAGO FRA 27684185 AUTORES EL
111,16 €
GRUPO,ES
PAGO
FRA
27684184
AUTORES
69,60 €
MECANICA
PAGO
FRA
27684183
AUTORES
69,60 €
MECANICA
CERTIFICADO TÉCNICO BARRIO SAN
359,58 €
PEDRO
SERVICIO DE AMBULANCIA Y EQUIPO
1.920,00 €
MÉDICO CAMI CASTELLO
SERVICIO DE AMBULANCIA Y EQUIPO
1.920,00 €
MÉDICO SAN PEDRO

09/01/16
09/01/16
26/01/16
19/04/16
20/04/16
15/06/16
19/04/16
13/04/16
13/04/16
13/04/16
15/06/16
15/06/16
15/06/16
20/06/16
16/06/16
16/06/16
27/06/16
27/06/16
06/07/16
20/06/16
30/09/16
12/09/16
30/09/16
27/06/16
06/07/16
06/07/16
06/07/16
22/07/16
29/07/16

PAGO POLIZA RC CASTILLO

760,00 €

08/07/16

PAGO POLIZA ACCDTES CASTILLO

1.710,00 €

08/07/16

PAGO POLIZA RC ARTESA

760,00 €

08/07/16

PAGO POLIZA ACCDTES ARTESA

1.711.00€

22/07/16

359,58 €

29/07/16

359,58 €

01/08/16

CERTIFICADO
CASTILLO
CERTIFICADO
ARTESA

TÉCNICO

BARRIO

TÉCNICO

BARRIO
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SERVEIS

38 26/07/16 MORVEDRE, S.L.
SERVEIS
39 31/07/16 MORVEDRE, S.L.

SANITARIS
SANITARIS

40 20/06/16 CERRAJERIA FERROAL

263/2016
276/2016
48

MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE

41 27/07/16 SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 729308814
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE
42 27/07/16 SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 729306088
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE
43 27/07/16 SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 727337627
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE
44 03/08/16 SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 727339096

45 22/08/16 ALONSO ZAPATA GIL

41/16

46 22/08/16 ALONSO ZAPATA GIL

42/06

SERVEIS
SANITARIS
298/2016
47 30/08/16 MORVEDRE, S.L.
SERVEIS
SANITARIS
299/2016
48 30/08/16 MORVEDRE, S.L.
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE
49 31/08/16 SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 727340852

50 05/09/16 ALONSO ZAPATA GIL
SERVEIS

51 13/09/16 MORVEDRE, S.L.
52 27/09/16 ANIMAL CLINIC ONDA

48/16
SANITARIS

53 20/06/16 CERRAJERIA FERROAL
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE

316/2016

SERVICIO DE AMBULANCIA Y EQUIPO
1.920,00 €
MÉDICO CASTILLO
SERVICIO DE AMBULANCIA Y EQUIPO
1.920,00 €
MÉDICO ARTESA
VARIOS
ARREGLOS
CIRCUITOS
1.379,40 €
TAURINOS

31/08/16
30/09/16

PAGO POLIZA RC BARRIO SAN JOAQUÍN 760,00 €

27/07/16

PAGO POLIZA RC BARRIO TOSALET

760,00 €

27/07/16

PAGO POLIZA ACCDTES TOSALET

1.710,00 €

27/07/16

PAGO PÓLIZA ACCIDENTES BARRIO
1.710,00 €
SAN JOAQUÍN
CERTIFICADO TÉCNICO BARRIO SAN
359,58 €
JOAQUÍN
CERTIFICADO
TÉCNICO
BARRIO
359,58 €
TOSSALET
SERVICIO DE AMBULANCIA Y EQUIPO
1.920,00 €
MÉDICO SAN JOAQUÍN
SERVICIO DE AMBULANCIA Y EQUIPO
1.920,00 €
MÉDICO TOSSALET
PAGO PÓLIZA ACCIDENTES PORTAL DE
855,00 €
VALENCIA
INFORME
TÉCNICO
PORTAL
DE
359,58 €
VALENCIA
SERVICIO DE AMBULANCIA Y EQUIPO
720,00 €
MÉDICO P. VALENCIA

FS/002125

GUIA TOROS Nº 05457

69

VARIOS
TAURINOS

54 16/08/16 SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 731598566
TOTAL

01/08/16

ARREGLOS

CIRCUITOS

PAGO PÓLIZA RC BARRIO VALENCIA

03/08/17
16/09/16
29/09/16
12/09/16
29/09/16
31/08/16
29/09/16
30/09/16

969,00 €

30/09/16

605,00 €

30/09/16

380,00 €

30/09/16

51.144,12 €

Vist que l'import total de la justificació es superior a la quantia acordada en el conveni i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequats al fi de la subvenció.
Vist l'informe favorable de la gestora de Festes, encarregada de la tramitació de l'expedient.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 22016101825.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d'Execució del pressupost.
Atès que de conformitat amb l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i 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 2026/2007, de 29 d'agost.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació del Conveni subscrit per a l'exercici 2016 amb la Federación de
Barrios en Fiestas de Onda, amb NIF , per a finançar despeses de l'organització i
desenvolupament de les festes dels barris.
Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 15.180 euros, a la
Federación de Barrios en Fiestas de Onda, amb CIF , corresponent al 30% restant de

l'import de la subvenció concedida per a l'exercici 2016 per a finançar despeses de
l'organització i desenvolupament de les festes dels barris.
Tercer. Ordenar el pagament de l'obligació anterior a càrrec de la partida 2016
338.48001(RC 22016101825) del vigent Pressupost General.
Quart. Traslladar l'acord a l'Àrea d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.25. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de l'Interlocutòria dictada en el Procediment Abreviat
000369/2014, del Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Castelló.
Secretaria dóna compte de l'Interlocutòria número 89/2016 del Jutjat del Contenciós
Administratiu número 1 de Castelló, de data 12 de maig de 2016, dictada en el Procediment
Abreviat 000369/2014, interposat per Emilio Canós Martínez contra sanció per infracció en
matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (expt. sancionador
2014/00016099Q), i per la qual es té per desistit a l'interessat, declarant-se acabat el
procediment.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord i
còpia de l'Interlocutòria a la Secció de Secretaria.
2.2. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Ordinari
4/000728/2015-BR del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Secretaria dóna compte de la Sentència número 569/2016 del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Quarta, de data 29 de
setembre de 2016, dictada en el Procediment Ordinari 4/000728/2015-BR, per la qual es
desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Vicente M. Manrique Montañez i
Manuel Martínez Gómez, contra l'acord del Jurat d'Expropiació Forçosa de Castelló pel qual es
va desestimar el recurs de revisió contra la resolució de preu just, relativa al projecte
d'expropiació per a obertura de vials i zona verda en el sector U-7.
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.
2.3. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.
Onda, data al marge
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT
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