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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 1
Data: 8 de gener de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.00 a 13.10 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Iván Tauste Ruiz, regidor (Grup EU)
Rosa Mª Gómez Sancho, interventora acctal.
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 28 de desembre de 2015.
1.2. Proposta de rectificació d'errors de l'acord de la Junta de Govern Local, de data
18/12/2015 i proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de Gestió
de servei públic: "Perruqueria del Centre Integral de Majors".
1.3. Proposta d'aprovació de la concessió d'ajudes del programa Xarxa de Llibres de Text de la
Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
1.4. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs escolar
2015/2016, corresponents al mes de desembre de 2015.
1.5. Proposta de rectificació d'error en l'expedient de baixes 3132/2015/4 comunicades per
l'Excma. Diputació Provincial de Castelló (2n semestre de 2015).
1.6. 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 28 de desembre de 2015.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 28 de desembre de 2015.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.2. Proposta de rectificació d'errors de l'acord de la Junta de Govern Local, de data
18/12/2015 i proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de
Gestió de servei públic: "Perruqueria del Centre Integral de Majors".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 5 de gener de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de Gestió de servei públic:
"Perruqueria del Centre Integral de Majors", el pressupost base de licitació de la qual és de
100 euros/anuals (IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys, prorrogable per períodes iguals
fins a un màxim de 10 anys.
Vists els informes favorables del servei de data 14/12/2015 i jurídic de data 4 de gener de
2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 18/12/2015, va acordar la
incoació de l'expedient de referència utilitzant diversos criteris de selecció de valoració
d'ofertes (no sols el preu), per la qual cosa aquest s'entenia inclòs dins dels criteris de
selecció.
Vist el Plec de prescripcions técniques, en el que s'ha procedit a modificar els criteris de
valoració, excloent-se dels mateixos el preu, d'acord amb la clàusula 7 , en la que s'establix
que el preu no serà criteri d'adjudicació per la naturalesa del contracte donat el seu caràcter
social.
Atès l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, segons el qual les
Administracions Públiques poden en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,
rectificar els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès el que disposa l'article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), sobre aprovació de l'expedient de contractació i apertura del procediment
d'adjudicació del mateix.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 18/12/2015, en quant que, el
preu del contracte de referència, deixa de ser un dels criteris de valoració d'ofertes.
Segon. Aprovar l'expedient per a la contractació ordinària de “Perruqueria del Centre Integral
de Majors” (atés que no hi ha urgència ni emergència en la mateixa) per la quantitat de 100
euros/anuals (IVA inclòs), per mitjà de procediment obert i utilitzant diversos criteris de
valoració d'ofertes (excloent-se dels mateixos el preu).
Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Butlletí Oficial de la Província i
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en el perfil de contractant municipal.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de Promoció cultural i
serveis a la ciutadania.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació de la concessió d'ajudes del programa Xarxa de Llibres de
Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 30 de desembre de 2015, que diu:
“Vista l'Ordre de 17/2015, de 26 d'octubre de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, publicada en el DOGV. Núm. 7644 de data 27/10/2015, per la qual es
regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer
efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que
curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats
concertats de la Comunitat Valenciana i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016.
Vist que a la base tercera de l'Annex I de l'Ordre 17/2015, de 26 d'octubre de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que en el punt 3, diu “els ajuntaments o entitats
locals menors que ja tenen banc de llibres, o que han donat ajudes parcials o totals per a
aquesta finalitat, també podran participar en aquesta convocatòria aportant la justificació que
acredite les despeses realitzades amb aquesta finalitat per al curs escolar corresponent.”
Vist que l’Ajuntament d’Onda va acordar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local del
dia 6 de novembre de 2015, sol·licitar ajuda econòmica a la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per a finançar el programa Xarxa de Llibres de Text de la
Comunitat Valenciana.
Vista la Resolució de 19 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal
Docent, per la qual es concedeixen ajudes per a fer efectiu el Programa de gratuïtat de
llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i de
formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat
Valenciana pel curs 2015-2016, publicada al DOCV número 7662 de 20 de novembre de
2015, per la qual s'aprova la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per import de
111.955,72 euros per a l'alumnat d'Educació Primària i 72.681,20 euros per a l'alumnat
d'Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, amb un import total de
184.636,92 euros.
Vista la Resolució de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló de data 22 de desembre de
2015, per la qual s'aprova la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per import de
111.955,72 euros per a l'alumnat d'Educació Primària i 72.681,20 euros per a l'alumnat
d'Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, amb un import total de
184.636,92 euros.
Vistes les Bases per fer efectiu el Programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana, curs 2015-2016, aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària
del dia 27 de novembre de 2015, publicades al BOP número 149, de data 3 de desembre de

2015.
Vistes les sol·licituds presentades pel personal interessat en la convocatòria del programa
Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
Vist l'informe del cap de la Secció de Secretaria de data 23 de desembre de 2015.
Vist l'informe de la Comissió de Seguiment i Avaluació d'ajudes del programa Xarxa de
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs 2015-2016, de data 30 de desembre de
2015.
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 dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de las 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 la
Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny de delegació de competències.
PROPOSE
Primer. Aprovar la concessió d'ajudes del programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana curs 2015-2016, a les persones beneficiàries que compleixen els requisits
establits en les Bases específiques de la convocatòria i que es relacionen en l'annex I, per
import de 5.137,57 euros
Segon. Reconèixer l’obligació de les ajudes Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana curs 2015-2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2015 320 48006 del
vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les ajudes a les persones beneficiàries del programa Xarxa
de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs 2015-2016.
Quart. Traslladar aquest acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes escaients.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs
escolar 2015/2016, corresponents al mes de desembre de 2015.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 30 de desembre de 2015, que diu:
“Vistes les Bases reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a Xec d'Escola
Infantil, curs escolar 2015/2016, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data
23 de març de 2015 i publicades al BOP núm. 37 de data 26 de març de 2015.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 d'octubre de 2015, d'aprovació i
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denegació de les ajudes de Xec d'Escola Infantil, de la convocatòria ordinària, corresponent
al curs escolar 2015/2016.
Vist que pel departament d’Educació s’han corroborat els canvis produïts per trasllat o
baixes dels xiquets o xiquetes de les escoles infantils, així com que els beneficiaris
econòmics no estan donant un destí diferent de l’ajuda, cosa que determinaria la seua
immediata retirada i pèrdua de la condició de persona beneficiària de l’ajuda.
Vist que tots els interessats han signat en la sol·licitud d’ajuda del Xec d'Escola Infantil, la
declaració de no estar incurs en cap de les incompatibilitats descrites en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Vists els certificats de l'Agència Tributària, l'informe emès per la Tresoreria de l'Ajuntament
d'Onda i el llistat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Atès el disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en
l’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament, aprovada per acord plenari de
data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de data 14 de març de 2006.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació de data 28 de desembre de 2015.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de les ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil del curs
escolar 2015/2016, de la convocatòria ordinària, aprovades per la Junta de Govern Local de
data 16 d'octubre de 2015, corresponents al mes de desembre de 2015 d'acord a l'informe
emès per la tècnica d'Educació de data 28 de desembre de 2015, relacionades en l'annex I.
Segon. Reconèixer l’obligació de les ajudes del Xec d'Escola Infantil del curs escolar
2015/2016, relacionades en eI punt anterior, corresponents al mes de desembre de 2015,
per import total de 11.276,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2015 320 48004
(RC núm. d’operació 22015800015) del vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les ajudes a les persones beneficiàries del Xec d'Escola
Infantil, d'acord al punt primer.
Quart. Reduir l'autorització i disposició de l'ajuda per import de 200,00 €, corresponents a les
persones beneficiàries del Xec d'Escola Infantil 2015/2016, relacionades en l'annex II del
mes de desembre.
Cinquè. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes que pertoquen.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.5. Proposta de rectificació d'error en l'expedient de baixes 3132/2015/4 comunicades
per l'Excma. Diputació Provincial de Castelló (2n semestre de 2015).
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 5 de gener de 2016, que diu:
“Vist que per Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de desembre de
2015, es va adoptar entre altres, l'acord següent:
1.4 Proposta d'aprovació de l'expedient de baixes número 3132/2015/4. comunicades per
l'Excma. Diputació Provincial de Castelló (2n semestre de 2015).
Vist que hi ha un error quat als imports a què ascendixen les baixes.
Considerant el que disposa l'article 105.2 de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de Règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú: Les
Administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.
Vist que on diu:
La relació dels valors que causa baixa en sentit estricte, és la que a continuació es detalla
que figura com Annex I. De les baixes comunicades per la Diputació s'han descomptat els
imports corresponents a les baixes de càrrecs comunicades a Diputació, que suposen una
baixa de la pròpia liquidació o bé la baixa de la liquidació ja ha sigut aprovada i aplicada pel
propi Ajuntament (Annex II, l'import del qual ascendix a 2.107,88 €).
Ha de dir:
La relació dels valors que causa baixa en sentit estricte, és la que a continuació es detalla
que figura com Annex I. De les baixes comunicades per la Diputació s'han descomptat els
imports corresponents a les baixes de càrrecs comunicades a Diputació, que suposen una
baixa de la pròpia liquidació o bé la baixa de la liquidació ja ha sigut aprovada i aplicada pel
propi Ajuntament (Annex II, l'import del qual ascendix a 7.794,57 €).
Vist que on diu:
PROPOSE:
Primer. Aprovar les baixes remeses per la Diputació Provincial relacionades en el present
expedient (2n semestre de 2015), en concret, les corresponents a l'expedient 3132/2015/4
de baixes que està compost per la relació de baixes remeses per Servici Provincial de
Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació Provincial de Castelló, enumerades
anteriorment i que figura com Annex I, descomptant la baixes de càrrecs comunicades a
Diputació, que suposen una baixa quant a la seua recaptació en via de constrenyiment, però
no suposen una baixa de la pròpia liquidació, o bé la baixa de la liquidació ja ha sigut
aprovada i aplicada per l'Ajuntament (Annex II).
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EUROS
6.105,15 €
6.105,15 €

Per tant, la relació de baixes en sentit estricte del 2n semestre de 2015 ascendix a la
quantitat de ( 6.105,15 €) sis mil cent cinc euros amb quinze cèntims.
Ha de dir:
PROPOSE:
Primer. Aprovar les baixes remeses per la Diputació Provincial relacionades en el present
expedient (2n semestre de 2015), en concret, les corresponents a l'expedient 3132/2015/4
de baixes que està compost per la relació de baixes remeses per Servici Provincial de
Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació Provincial de Castelló, enumerades
anteriorment i que figura com Annex I, descomptant la baixes de càrrecs comunicades a
Diputació, que suposen una baixa quant a la seua recaptació en via de constrenyiment, però
no suposen una baixa de la pròpia liquidació, o bé la baixa de la liquidació ja ha sigut
aprovada i aplicada per l'Ajuntament (Annex II).
REMESA DIPUTACIÓ

CONCEPTE/EJERC.
ANNEX I
TOTAL

EUROS
418,46 €
418,46 €

Per tant, la relació de baixes en sentit estricte del 2n semestre de 2015 ascendix a la
quantitat de ( 418,46 €) quatre-cents díhuit euros amb quaranta-sis cèntims.
Segon. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal als efectes comptables
oportuns.
Tercer. Comunicar el present acord al Servici Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació de
la Diputació Provincial de Castelló.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.

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.

