AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 26
Data: 1 de juliol de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Excusa assistència:
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 24 de juny de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 62/2016.
1.3. Proposta d'acceptació de la subvenció concedida per l'Excma. Diputació Provincial de
Castelló per a la concessió d'una beca de formació en pràctiques per a persones amb
discapacitat.
1.4. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb “Asociación Quisqueya ONGD de
Onda” en matèria de mediació intercultural, social i laboral en l'Agència Amics-Onda, per a
l'exercici 2016.
1.5. Proposta d'acceptació del desistiment a la sol·licitud de ajudes econòmiques per a la
conservación y rehabilitación de vivendes i edificis residencials d’Onda.
1.6. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de subministrament:
“Equipament associat al sistema de mercats excel·lents (2a fase)”.
1.7. Proposta d'aprovació de la 2a revisió de preus del contracte “Pòlisses d'assegurança dels
vehicles de l'Ajuntament d'Onda”.
1.8. Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 24 de juny de 2016.

La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 24 de juny de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 62/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 28 de juny 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 62/2016, que recullen les factures per despeses
corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
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 proposta d'operacions a ordenar núm. 62/2016 per import de 39.148,44 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.
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1.3. Proposta d'acceptació de la subvenció concedida per l'Excma. Diputació
Provincial de Castelló per a la concessió d'una beca de formació en pràctiques per a
persones amb discapacitat.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 29 de juny de 2016, que diu:
“Vistes les Bases de subvencions econòmiques destinades a l'assignació, pels ajuntaments
beneficiaris, de beques de formació en pràctiques a persones amb discapacitat de l'Excma.
Diputació Provincial de Castelló, publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 33
de data 17 de març de 2016.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 8 d'abril es va aprovar sol·licitar a la
Diputació Provincial una subvenció per a finançar la concessió de sis beques de formació en
pràctiques per a persones amb discapacitat.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 6 de maig es van aprovar les bases per a
la concessió de les sis beques, aprovant-se l'adjudicació per acord del mateix òrgan de 27
de maig.
Vist que per acord de la Junta de Govern de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló de 17
de maig es va desestimar la sol·licitud de subvenció de l'Ajuntament d'Onda.
Vist que per acord de la Junta de Govern de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló de 21
de juny es va aprovar la reassignació de la subvenció a l'Ajuntament d'Onda, per import
unitari de 1.000 euros, açò és, per l'import d'una beca.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en
el Decret de l'alcaldia número 1.382/2011, d'11 de juny, d'organització municipal i delegació
de competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern, “5. Sol·licitar i
acceptar subvencions”.
PROPOSA
Primer. Acceptar la subvenció econòmica de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, d'un
import unitari de 1.000 euros a favor de l'Ajuntament d'Onda, destinada a l'assignació d'una
beca de formació en pràctiques a favor d'una persona amb discapacitat.
Segon. Notificar a l'Excma. Diputació provincial de Castelló l'adjudicació de la beca, per
acord de la Junta de Govern Local de 27 de maig a favor de:
Nom: Víctor Chiva Natividad
DNI:
Data de naixement:
Domicili: , Onda
Percentatge minusvalidesa: %

Tipus de discapacitat:
Especialitat laboral:
-Especialitat formativa establida: administrativa.
-Unitat administrativa municipal a què s'adscriu: Secció de Secretaria.
-Tutor: Fernando Granell López, TAG de Secretaria.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb “Asociación Quisqueya
ONGD de Onda” en matèria de mediació intercultural, social i laboral en l'Agència
Amics-Onda, per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 24 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de conveni de col·laboració amb “Asociación
Quisqueya ONGD de Onda” en matèria de mediació intercultural, social i laboral en l'Agència
Amics-Onda per a l'exercici 2016.
Vist l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist que “Asociación Quisqueya ONGD de Onda” té, com a fins primordials: donar cobertura
a les necessitats de sensibilització, formació, informació i suport en la resolució de conflictes
provocats per les situacions de multiculturalitat significativa, a través de l'assessorament als
professionals d'àmbit social, comunitari, educatiu, sanitari, sociolaboral i jurídic i les accions
abans referides dirigides a població immigrant i autòctona.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons.
Atés el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1337/2015, de 22 de juny de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb “Asociación Quisqueya ONGD de Onda”
per a l'Agència Amics-Onda, CIF , per a l'exercici 2016 per import de 10.000,00 euros.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2310.48003 del vigent pressupost general.
Tercer. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
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seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'acceptació del desistiment a la sol·licitud de ajudes económiques per
a la conservación y rehabilitación de vivendes i edificis residencials d’Onda.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 28 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i
rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda per a l'exercici 2016.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
que regulen la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de
vivendes i edificis residencials d’Onda, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler
d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 16, de data 6 de febrer de
2016.
Estudiada la sol·licitud presentada per:
–

Dolores García Blaya

Vist l’escrito presentat per Dolores García Blaya, de data 24 de juny de 2016 (NRE 12.506)
de desistiment a la sol·licitud de subvenció per a la conservació i rehabilitació de vivendes i
edificis residencials d'Onda.
Vist l’informe del Tècnic d’Urbanisme unit a l’expedient, d’aceptació del desistiment a la dita
sol·licitud.
Considerant el que disposen els articles 90 y 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del Procedimient Administratiu Comú, amb
relació al desistimiento i la renuncia dels interessats.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels Entitats Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, B atribuïx a la
Junta de Govern, “12. Aprovar tots els actes relatius a subvencions que concedisca
l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSA:

Primer. Acceptar el desistiment presentat per Dolores García Blaya, amb DNI , a la sol·licitud
de subvenció per a la conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda, i,
en conseqüència, declarar conclús el procediment i arxivar l'expedient núm. 8811/2016/9,
d'acord amb el que disposa 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 als interessats, als oportuns efectes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de subministrament:
“Equipament associat al sistema de mercats excel·lents (2a fase)”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 27 de juny de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 05/11/2015, va adjudicar a Sernutec,
Servicios y Nuevas Tecnologías, SL, el contracte: “Equipament associat al sistema de
mercats excel·lents (2a fase)”, formalitzat en data 09/11/2015, amb una duració de fins al
15/11/2015, sense que existisca posiblidad de pròrroga.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
depositar fiança definitiva, per import de 3.259,28 €, carta de pagament amb número
d'operació 2015 012237, de data 02/11/2015.
Vist que ha transcorregut el termini de 6 mesos fixat com a període de garantia.
Vist l'anunci publicat en el Perfil de Contractant i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per
un termini de 15 dies, a què no s'ha presentat cap reclamació.
Vist l'informe redactat per la tècnica de comerç i turisme, de data 26/04/2016, en el que
manifesta que no hi ha inconvenients respecte a l'execució material del contracte que
impedisquen la devolució de la garantia definitiva.
Vist l'informe de Tresoreria de data 26/04/2016, i l'intervingut i conforme de la present
proposta per la Intervenció municipal.
Atès el que disposa l'article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Tornar a la mercantil Sernutec, Servicios y Nuevas Tecnologías, SL, CIF la fiança
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depositada en concepte de garantia definitiva del contracte: "Equipament associat al
sistema de mercats excel·lents (2a fase)", per import de 3.259,28 €, carta de pagament amb
número d'operació 2015 012237.
Segon. Ordenar el pagament de la devolució de la fiança acordada en el punt precedent.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en les
oficines de la Tresoreria municipal l'original de la carta de pagament.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, als efectes
pressupostaris i comptables oportuns, i a la Secció de comerç, turisme i ocupació.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació de la 2a revisió de preus del contracte “Pòlisses
d'assegurança dels vehicles de l'Ajuntament d'Onda”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 28 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 09/04/2014, d'adjudicació del contracte
“Pòlisses d'assegurança dels vehicles de l'Ajuntament d'Onda”, a la mercantil Helvetia
compañía Suiza, SA, per un import de7.383,59 euros/anuals, (IVA exempt).
Vist que en data 09/05/2014 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 26/06/2015, d'aprovació de la 1a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de -12,55 € quedant el
mateix en un total de 7.371,04 €/anuals.
Vist l'informe del TAG de secretaria, de data 27/06/2016, segons el qual la variació aplicable
és del -0,85%, el que suposa una disminució anual del contracte de -62,65 euros (IVA
exempt), quedant un import global després de la revisió de 7.308,38 € (IVA exempt).
Considerant la tanca 7a del Plec de prescripcions tècniques per la qual es regula la revisió
de preus del contracte, segons la qual els preus seran revisats anualment conforme a l'IPC,
amb la limitació establida en l'article 90.3 TRLCSP.
Considerant els articles 89 i següents TRLCSP, pels que es regula la revisió de preus en els
contractes de les administracions públiques.
Considerant el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Aprovar la revisió de preus del contracte “Pòlisses d'assegurança dels vehicles de

l'Ajuntament d'Onda”, formalitzat en data 09/05/2014, consistent en la disminució en un
-0,85%, corresponent al 85% de la variació de l'IPC durant el període maig-2015 a maig2016, aplicable a partir de juny-2016.
Segon. Anul·lar l'autorització i disposició del gasto per un import de -62,65 euros/anuals.
Tercer. Notificar el present acord a la mercantil Helvetia compañía Suiza, SA, CIF , i domicili
en 41001 Sevilla, passeig Cristóbal Colom, 26, recordant-li que, si és el cas, haurà de
presentar en Intervenció la factura corresponent a la diferència dels imports facturats des de
juny-2016 fins a la data, així com a emetre les noves factures amb aplicació de la revisió de
preus acordada.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i al Secció de secretaria, als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.

