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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 34
Data: 2 de setembre de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
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 26 d'agost 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. 89/2016.
1.3. Proposta de concessió de llicència municipal d’edificació sol·licitada per la mercantil “Onix
Cerámica, S.L.” per a obres d’ampliació de nau industrial sense ús definit en l’avinguda
Real d’Extremadura, núm. 23.
1.4. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per Patrica Chiva
Moliner per a la legalització d'obres en local per a acadèmia en el carrer Falcons, núm. 27.
1.5. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de gestió de serveis públics:
“Perruqueria de la 3a edat”.
1.6. Proposta d'aprovació de la 2a pròrroga del contracte del servei: “Escola oberta”.
1.7. Proposta d'aprovació de les Bases específiques de la convocatòria d'ajudes econòmiques
per a escoles infantils que realitzen programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes
de 0 a 3 anys.
1.8. Proposta de rectificació d'errors materials del acord de la Junta de Govern Local de data
26 d'agost de 2016, aprovació de concessió d'ajudes a domicili (SAD) corresponents als
mesos de setembre a desembre de l'exercici 2016.
1.9. 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 26 d'agost de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 26 d'agost 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. 89/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 31 d'agost 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 89/2016, 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. 89/2016 per import de 79.180,80 euros
corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta de concessió de llicència municipal d’edificació sol·licitada per la
mercantil “Onix Cerámica, S.L.” per a obres d’ampliació de nau industrial sense ús
definit en l’avinguda Real d’Extremadura, núm. 23.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 30 d'agost de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/47, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors de
Carlos Lacomba Miró, amb DNI núm. , en nom i representació de la mercantil "Onix
Cerámica, S.L", amb CIF núm. , per a obres d'ampliació de nau industrial sense ús definit en
l'Avgda. Real d'Extremadura, núm. 23, a la parcel·la amb referència cadastral
7074307YK3277S0001KE, segons projecte tècnic redactat per l'Enginyer industrial Enrique
Casado Polo, visat pel col·legi professional amb data 18 de juliol de 2016. Hi ha estudi de
seguretat i salut i document d'acceptació 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 sòl urbà industrial UI-6, 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 les mencionades obres d'ampliació 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 b) de la LOTUP subjecta a llicència municipal prèvia les obres
d'ampliació d'edificacions i construccions
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 la mercantil "Onix Cerámica, S.L", amb
CIF núm. , per a les obres d'ampliació de nau industrial sense ús definit a l'Avgda. Real
d'Extremadura, núm. 23, de Onda, a la parcel·la amb referència cadastral
7074307YK3277S0001KE, segons projecte tècnic redactat per l'Enginyer industrial Enrique
Casado Polo, visat pel col·legi professional amb data 18 de juliol de 2016. Hi ha estudi de

seguretat i salut i document d'acceptació de residus. El pressupost declarat de les obres és
de 57.553,79 euros, sent el constructor la mercantil "Prisama Nules, S.L".
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. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si l'haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants de la vorera, amb els mitjans adequats (marquesines, passarel·les...) ,
en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
4. L'interessat haurà de comunicar la finalització de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, firmada pel tècnic director de les mateixes.
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.
6. S'haurà de respectar una separació mínima a tots els límits de la parcel·la de 4 metres,
inclosa la fatxada.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Inici: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord.
B) Execució de les obres: sis mesos, comptats des de la data del inici.
Els referits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat sempre que la llicència siga conforme amb la
legislació vigent en el moment de sol·licitud de pròrroga.
Quart. Notificar el present acord a la mercantil interessada i traslladar del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per Patrica
Chiva Moliner per a la legalització d'obres en local per a acadèmia en el carrer
Falcons, núm. 27.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
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Econòmica de 30 d'agost de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/12, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors
presentada per Patricia Chiva Moliner, amb DNI núm. , per a la legalització d'obres en local
per a acadèmia en la C/Falcons, núm. 27, a la parcel·la amb referència cadastral
3676603YK3237F0011EY, segons projecte tècnic redactat per l'arquitecte tècnic Belén Gaya
Fuentes, visat pel col·legi professional amb data 31 de març de 2016
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 urbà residencial U-1, 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 local per a acadèmia 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 consta en l'expedient una Acta de compareixença de la peticionària de data
30.8.16, subscrita a l'empara de l'Ordenança municipal d'obres i activitats, en el que assumix
la plena responsabilitat de les conseqüències que pogueren derivar de l'eventual denegació
posterior de l'instrument d'intervenció ambiental corresponent, per la qual cosa no hi ha
inconvenient legal en l'atorgament de la present llicència amb anterioritat a l'eventual
atorgament de l'activitat
Considerant que l'article 213 g) de la LOTUP subjecta a llicència municipal prèvia la
modificació d'ús de les edificacions i construccions
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 Patricia Chiva Moliner, amb DNI núm. ,
per a la legalització d'obres en local per a acadèmia en la C/Falcons, núm. 27, d'Onda, a la
parcel·la amb referència cadastral 3676603YK3237F0011EY, segons projecte tècnic redactat
per l'arquitecte tècnic Belén Gaya Fuentes, visat pel col·legi professional amb data 31 de
març de 2016. El pressupost declarat de les obres és de 13.042 euros, sent el constructor
Vicente Fabregat.
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. L'altura de la reixeta d'extracció de climatització haurà d'estar com a mínim a 3,00 metres
respecte del nivell de la vorera.
4. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si l'haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants de la vorera, amb els mitjans adequats (marquesines, pasarelas...) ,
en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa."
5. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, firmada pel tècnic director de les mateixes.
6. 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: un mes, 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.
1.5. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de gestió de serveis
públics: “Perruqueria de la 3a edat”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 25 d'agost de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 23/01/2006, va adjudicar a Esther
Ventura Balaguer, el contracte: “Perruqueria de la 3a edat”, formalitzat en data 22/02/2006,
amb una duració inicial de 2 anys, prorrogable anualment fins un màxim de 10 anys.
Vist que successivament s'han anat aprovant les corresponents pròrrogues, per la qual cosa
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el mateix va finalitzar el 22/02/2016, i que s'ha firmat la corresponent acta de recepció en
data 10/03/2016.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
depositar fiança definitiva, per import de 600,00€, carta de pagament amb número
d'operació 2006.000531, de data 21/02/2006.
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 pel directora del CIM, de data 08/08/2016, 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 5 d'agost de 2016, i l'intervingut i conforme de la present
proposta per la Intervenció municipal.
Atès el que disposa l'article 90 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
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 Esther Ventura Balaguer, CIF la fiança depositada en concepte de garantia
definitiva del contracte: "Perruqueria de la 3a edat", per import de 600,00 €, carta de
pagament amb número d'operació 2006.000531.
Segon. Ordenar el pagament de la devolució de la fiança acordada en el punt precedent.
Tercer. Notificar el present acord a la interessada, recordant-li que haurà de presentar en les
oficines de la Tresoreria municipal l'original de la carta de pagament.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, als efectes
pressupostaris i comptables oportuns, i a l'Àrea de promoció cultural i serveis a la
ciutadania.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'aprovació de la 2a pròrroga del contracte del servei: “Escola oberta”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 30 d'agost de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 02/09/2013, va acordar

adjudicar a Mediterránea Gestión Social y Cultural, SA, el contracte per a la prestació del
servei “d'Escola oberta”.
Vist que en data 09/09/2013, es va firmar el corresponent contracte administratiu, per un
import de 59.400,00 € (10% IVA inclòs), la duració inicial del qual es va fixar en 2 anys, que
finalitzarà el 09/09/2015, sent prorrogable fins a un màxim de 4 anys anys, amb la sol·licitud
prèvia expressa del contractista, i aprovada per l'òrgan de contractació competent.
Vist que l'alcalde-president, mitjançant decret número 1.812/2015, de 09/09/2015, va
aprovar la 1a pròrroga del contracte, per la qual cosa el mateix finalitzarà 09/09/2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessions de dates 10/11/2014 i 13/11/2015, va aprovar
les revisions de preus corresponents, per uns imports de -100,98 € i -456,60 € (10% IVA
inclòs), respectivament, d'acord amb el que estableix la clausula 37a del Plec de condicions
administratives particulars, sent l'import global després de l'última revisió de preus de 58.842,42
€ (10% IVA inclòs).
Vist l'escrit presentat pel contractista en data 06/07/2016, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte per un any més.
Vistos l'informe jurídic de data 13/07/2016 i l'informe del servei de data 24/08/2016.
Vistes les operacions comptables número 2.2016.1.20515 i 2.2016.1.00109, de data
08/07/2016, i la fiscalització de conformitat de la present proposta realitzada per l'interventor
municipal.
Atès el que disposa l'article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que preveu
expressament la possibilitat de prorrogar els contractes per acord de l'òrgan de contractació.
Atesa la competència atribuïda a l'alcalde per l'article 21.1 ñ) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL): “Contractacions i concessions de
qualsevol classe quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost ni, en tot cas, els sis milions d'euros, així com els plurianuals quan la seua
duració no siga superior a quatre anys...”
Atès el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la 2a pròrroga del contracte: “Escola oberta”, subscrit amb Mediterránea
Gestión Social y Cultural, SA, NIF , en data 09/09/2013, per un nou termini d'un any, per la
qual cosa finalitzarà el pròxim 09/09/2017, no sent susceptible de nova pròrroga.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 58.842,42 € euros. Els
corresponents a l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 2016 320 22622 del pressupost
vigent on hi ha crèdit adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació
pressupostària prevista per a l'exercici 2017, conforme al desglossament següent:
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Any 2016: .........................................................................................................17.652,73 €
Any 2017: ........................................................................................................ 41.189,69 €

Tercer. Traslladar del present acord a l'interessat, a l'Àrea de promoció cultural i serveis a la
ciutadania i a la intervenció municipal als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació de les Bases específiques de la convocatòria d'ajudes
econòmiques per a escoles infantils que realitzen programes esportius i culturals per
a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 30 d'agost de 2016, que diu:
“Vistes les Bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a
escoles infantils que realitzen programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes de 0 a
3 anys, curs escolar 2016-2017, de data 30 d'agost de 2016.
Vist que l'Ajuntament té previst dur a terme aquesta activitat, amb el crèdit disponible a
l'aplicació pressupostària 320 48004 del vigent pressupost general de l'Ajuntament d'Onda,
per un import estimat de 100.100,00 euros, distribuïts en 27.300,00 euros per a l'any 2016 i
72.800,00 euros per a l'any 2016.
Vist l'informe emès pels tècnics de l'Àrea de Promoció Cultural i Serveis a la Ciutadania, de
data 30 d'agost de 2016.
Vist l'informe tècnic-jurídic favorable emès per l'oficial major de l'Ajuntament, de data 30
d'agost de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Ateses les disposicions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i de
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Onda, aprovada en data 30 de gener
de 2006 i publicada en el BOP número 31, de 14 de març de 2006.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las 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 les Bases específiques de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a
escoles infantils que realitzen programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes de 0 a
3 anys, curs escolar 2016-2017.
Segon. Aprovar l'autorització de la despesa per import de 100.100,00 euros, a càrrec de

l'aplicació pressupostària 320 48004 del pressupost general, distribuïts en 27.300,00 euros
per a l'any 2016 i 72.800,00 euros per a l’any 2017.
Tercer. Ordenar la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Tauler d'Anuncis municipal i en la pàgina web de l'Ajuntament d'Onda <www.onda.es>.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de rectificació d'errors materials del acord de la Junta de Govern Local
de data 26 d'agost de 2016, aprovació de concessió d'ajudes a domicili (SAD)
corresponents als mesos de setembre a desembre de l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 26 d'agost de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 26 d'agost de 2016, aprovació concessió
d'ajudes a domicili (SAD) corresponents als mesos de setembre a desembre de l'exercici
2016.
Vist que en el punt Quint, per un error, on diu «Ordenar el pagament de les obligacions
reconegudes en el punt segon» hauria de dir «Ordenar el pagament de les obligacions
reconegudes en el punt tercer».
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Considerant el que disposa l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, relatiu a la
correcció d'errors materials.
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 1337/2015 de 22 de juny, de delegació de competències en la
Junta de Govern Local.
PROPOSA
Primer. Rectificar de l'acord, aprovat per la Junta de Govern Local de data 26 d'agost de
2016, en els termes següents:
On deia:
«...Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt segon.»
Ha de dir:
«...Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt tercer.»
Segon. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.9. 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.
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