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: 14
Data: 8 d'abril 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 d'1 d'abril 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. 29/2016.
1.3. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial per a la concessió de sis
beques de formació en pràctiques per a persones amb discapacitat.
1.4. Proposta sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial per a la concessió de dos
beques de formació en pràctiques per a dones supervivents a la violència de gènere.
1.5. Proposta de desestimació de 7 recursos de reposició sobre denegació d'ajudes del Servei
d'Ajuda a Domicili (SAD) a partir de març de l'exercici 2016.
1.6. Proposta de concessió de la llicència per a ús provisional, sol·licitada per Máxima
Cerámica, S.L, per a exercir una activitat de magatzem i venda de taulellets al carrer La
Cosa, 18.
1.7. Proposta d'aprovació dels convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques
formatives no laborals de l'alumnat del curs "Auxiliar de tenda en el sector alimentació".
1.8. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs escolar
2015/2016, corresponents al mes de març de 2016.
1.9. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs escolar
2015/2016, convocatòria extraordinària, corresponents als mesos de febrer i març de
2016.
1.10.Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a l'exercici
2016 al Club de Fútbol Racing Onda.
1.11.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 d'1 d'abril de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària d'1 d'abril 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. 29/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 6 d'abril 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 29/2016, 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:
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Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 29/2016 per import de 69.673,05 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 de sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial per a la concessió
de sis beques 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 4 d'abril 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 la
Diputació Provincial de Castelló, publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 33
de data 17 de març de 2016.
Vista la necessitat de facilitar el procés de plena integració social de persones amb
discapacitat.
Considerant que esta iniciativa va a dotar-los de la formació i de l’experiència laboral
necessàries per a una posterior obtenció i manteniment d’un lloc de treball, per mitjà d’un
període d’aprenentatge pràctic-formatiu, desenvolupat en distints servicis municipals.
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. Sol·licitar una subvenció a la Diputació Provincial de Castelló per a finançar la
concessió de sis beques de formació en pràctiques per a persones amb discapacitat, a
l'empara de la convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 33 de data
17 de març de 2016.
Segon. Assumir expressament el compromís de finançament de les beques en els termes de
les bases aprovades per la Diputació Provincial i, en concret, a tramitar l’alta de les persones
becades en el Règim General de la Seguretat Social i abonar la corresponent quota
empresarial.
Tercer. Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament per a la firma de tots els documents
precisos per a la subvenció. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.4. Proposta sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial per a la concessió de
dos beques de formació en pràctiques per a dones supervivents a la violència de
gènere.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 4 d'abril de 2016, que diu:
“Vistes les Bases de subvencions destinades a l'assignació, pels ajuntaments beneficiaris,
de beques de formació en pràctiques a dones supervivents a la violència de gènere de la
Diputació Provincial, publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 33 de 17 de
març de 2016.
Vistes les especials dificultats de les dones víctimes de violència de gènere per a accedir a
una ocupació degut a les circumstàncies derivades de la situació de violència patida.
Considerant que esta iniciativa va a dotar-los de la formació i de l’experiència laboral
necessàries per a una posterior obtenció i manteniment d’un lloc de treball, per mitjà d’un
període d’aprenentatge pràctic-formatiu, desenvolupat en distints servicis municipals.
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. Sol·licitar una subvenció a la Diputació Provincial de Castelló per a finançar la
concessió de dos beques de formació en pràctiques per a dones supervivents a la violència
de gènere, a l’empara de la convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de la Província
número 33 de 17 de març de 2016.
Segon. Assumir expressament el compromís de finançament de les beques en els termes de
les bases aprovades per la Diputació Provincial i, en concret, a tramitar l’alta de les persones
becades en el Règim General de la Seguretat Social i abonar la corresponent quota
empresarial.
Tercer. Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament per a la firma de tots els documents
precisos per a la subvenció. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de desestimació de 7 recursos de reposició sobre denegació d'ajudes
del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) a partir de març de l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
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Política Social de 6 d'abril de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajuda
individualitzada d'emergència per a la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili corresponent a
l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2016 de denegació d'ajudes del
Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) a partir del mes de març de l'exercici 2016.
Vistos els 7 recursos de reposició interposats, contra la denegació del SAD a partir del mes
de març de l'exercici 2016, pels expedients 8/16 SAD, 22/16 SAD, 26/16 SAD, 32/16 SAD,
37/16 SAD, 46/16 SAD i 49/16 SAD per superar el nivell d'ingressos establit per les bases
especifiques reguladores del SAD de l'Ajuntament d'Onda.
Vistos els informes del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 22 de març de 2016 en
els que s'indica que la renda per capita de la unitat familiar dels interessats continua
superant la quantia establida per les bases especifiques reguladores del SAD de
l'Ajuntament d'Onda, i a més disposen de xarxa social i familiar de suport, per tant, procedix
la desestimació dels recursos i la denegació de les ajudes del Servei d'Ajuda a Domicili
(SAD) a partir de març de l'exercici 2016.
Considerant el que disposen les Bases específiques reguladores del Servei d'Ajuda a
Domicili de l'Ajuntament d'Onda, aprovades per la Junta de Govern Local d'11 de desembre
de 2015 i publicades en el BOP núm. 157, de 22 de desembre de 2015.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Considerant que l'article 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de Serveis Socials de la
Comunitat Valenciana, establix que correspon a les Entitats Locals Municipals, la gestió dels
programes i de les ajudes econòmiques que li puga encomanar l'Administració de la
Generalitat.
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:
Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat per l'expedient número 8/16 SAD, contra
l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2016, de denegació d'ajudes del
Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) a partir del mes de març de l'exercici 2016 per superar el
nivell d'ingressos establit per les bases especifiques reguladores del SAD de l'Ajuntament
d'Onda.
Segon. Desestimar el recurs de reposició interposat per l'expedient número 22/16 SAD,
contra l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2016, de denegació d'ajudes
del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) a partir del mes de març de l'exercici 2016 per superar el
nivell d'ingressos establit per les bases especifiques reguladores del SAD de l'Ajuntament

d'Onda.
Tercer. Desestimar el recurs de reposició interposat per l'expedient número 26/16 SAD,
contra l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2016, de denegació d'ajudes
del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) a partir del mes de març de l'exercici 2016 per superar el
nivell d'ingressos establit per les bases especifiques reguladores del SAD de l'Ajuntament
d'Onda.
Quart. Desestimar el recurs de reposició interposat per l'expedient número 32/16 SAD,
contra l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2016, de denegació d'ajudes
del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) a partir del mes de març de l'exercici 2016 per superar el
nivell d'ingressos establit per les bases especifiques reguladores del SAD de l'Ajuntament
d'Onda.
Quint. Desestimar el recurs de reposició interposat per l'expedient número 37/16 SAD,
contra l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2016, de denegació d'ajudes
del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) a partir del mes de març de l'exercici 2016 per superar el
nivell d'ingressos establit per les bases especifiques reguladores del SAD de l'Ajuntament
d'Onda.
Sext. Desestimar el recurs de reposició interposat per l'expedient número 46/16 SAD, contra
l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2016, de denegació d'ajudes del
Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) a partir del mes de març de l'exercici 2016 per superar el
nivell d'ingressos establit per les bases especifiques reguladores del SAD de l'Ajuntament
d'Onda.
Sèptim. Desestimar el recurs de reposició interposat per l'expedient número 49/16 SAD,
contra l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de febrer de 2016, de denegació d'ajudes
del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) a partir del mes de març de l'exercici 2016 per superar el
nivell d'ingressos establit per les bases especifiques reguladores del SAD de l'Ajuntament
d'Onda.
Octau. Notificar la present resolució als interessats.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta de concessió de la llicència per a ús provisional, sol·licitada per
Máxima Cerámica, S.L, per a exercir una activitat de magatzem i venda de taulellets al
carrer La Cosa, 18.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 4 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 6.4.9./2012/1 instruït a sol·licitud de la mercantil Máxima Cerámica,
S.L, amb CIF , i domicili a efecte de notificacions en la C/La Cosa, 18, d'Onda, per a exercir
una activitat provisional de magatzem y venda de taulellets a la direcció abans indicada.
Vist que en l'expedient consta escrit municipal de 18 d'abril de 2012, en el que s'informa
l'interessat que l'activitat únicament es podria autoritzar per mitjà d'ús provisional per la
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classificació urbanística del sòl, així com informe favorable de l'Enginyer municipal de 19 de
novembre de 2015, en el que s'establix que l'activitat a desenrotllar està subjecta a llicència
ambiental a l'enquadrar-se en l'Annex II de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat de
Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana (13.3.-Aquelles
activitats per a les que haja de sol·licitar-se un ús provisional segons la normativa
urbanística).
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics sanitaris emés el 10 de desembre de 2015.
Vist que la sol·licitud ha sigut exposada al públic, i s'ha notificat als veïns del lloc on
s'establirà l'activitat, sense que s'hagen presentat al·legacions.
Vist el dictamen ambiental favorable de la ponència tècnica de 8 de febrer de 2016, en el
que s'assenyala que l'activitat no produïx impacte mediambiental en l'entorn, ni efectes
additius.
Vist que durant el període d'audiència a l'interessat no s'han presentat al·legacions en
relació amb la informe ambiental de la ponència.
Atès que l'expedient s'ha tramitat d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Prevenció Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana
i l'Ordenança d'Obres i Activitats de l'Ajuntament d'Onda.
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 en l'apartat Quart D de la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny,
es delega en la Junta de Govern Local la concessió de llicències per a usos provisionals.
PROPOSE:
Primer. Concedir la llicència per a ús provisional a la mercantil Máxima Cerámica, S.L per a
exercir una activitat de magatzem i venda de taulellets en la C/La Cosa, 18 (amb referència
cadastral 3078916YK3237N0001KW), sempre que es complisquen les condicions següents:
1) Observar les mesures correctores correctores establides en el projecte per a garantir les
condicions ambientals i el grau de seguretat de l'activitat.
2) En matèria ambiental haurà d'observar-se el següent:
-Sorolls i vibracions: S'hauran de respectar els límits previstos en la Llei 7/2002, de 3 de
desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica i la normativa que
la desplega.
-Abocaments al sistema de clavegueram municipal: La persona interessada ha de presentar
sol·licitud d'autorització d'abocaments o exempció de la tramitació de l'autorització
d'abocaments per a poder obtindre el títol habilitant per a l'obertura de l'activitat.
-Incendis: Segons s'establix en el projecte la activitat haurà de complir el que establix el
Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat

contra Incendis en Establiments Industrials.
-Seguretat: S'haurà de respectar el que establix el RD 486/97, de 14 d'abril, pel qual
s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i RD
485/1997, de 14 d'abril, pel qual s'establixen les disposicions mínimes en matèria de de
senyalització de seguretat i salut en els llocs de treball.
-Legionel·losi: S'haurà de presentar certificat tècnic en què es justifique l'existència o no
d'instal·lacions de risc en matèria de legionel·la (en compliment del que establix l'article 2 i
següents del Decret 173/2000, de 5 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'establixen
les condicions higienicosanitàries que han de reunir els equips de transferència de massa
d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols, per a la prevenció de la legionel·losi)
3) En quant als condicionants derivats de l'informe tecnic-sanitari:
-Haurà de complir amb el Reial Decret 865/2003, pel qual s'establixen els criteris higiènic
sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi en els sistemes d'aigua calenta
sanitària i aigua freda.
-Haurà de complir-se amb el que disposa la Llei 28/2005, de mesures sanitàries enfront del
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels
productes de tabac així com amb la seua modificació posterior per la Llei 42/2010.
4) En quant als condicionants establits per la ponència tècnica:
-El compromís, en escriptura notarial de demolir o eradicar l'actuació quan vença el termini o
es complisca la condició que s'establisca a l'autoritzar-la, amb renúncia a tota indemnització,
ja consta escrit en el Registre de la Propietat.
-Els equips de condicionament d'aire no podràn tindre eixida a fatxada més de 10 cm i la
seua altura serà com a mínim de 3 metres.
5) Una vegada instal·lada l'activitat s'haurà de presentar la comunicació prèvia
acompanyada de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte en què
s'especifique la conformitat de la instal·lació o activitat a la llicència concedida, junt amb la
documentació corresponent.
Segon. Notificar l'acord a l'interessat i als òrgans que han emés informes vinculants.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació dels convenis de col·laboració per a la realització de
pràctiques formatives no laborals de l'alumnat del curs "Auxiliar de tenda en el sector
alimentació".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 6 d'abril de 2016, que diu:
“Vistes les Bases elaborades per a la selecció de l'alumnat de l'acció formativa “Auxiliar de
tenda en el sector alimentació” dirigida a persones desempleades inscrites en el Programa
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Onda Inserta, a realitzar en el Centre de Formació de l'antic col·legi Monteblanco, aprovades
per acord de la Junta de Govern local de data 4 de març de 2016.
Vistos los borradores de convenios de colaboración para la realización de prácticas
formativas no laborales del alumnado del curso "Auxiliar de tienda en el sector alimentación",
a suscribir entre el Ayuntamiento de Onda y las entidades: Decoroso Alimentación, S.L.,
Grupo Supeco Maxo, S.L., Supermercados Champion S.A., Distribuidora Internacional de
Alimentación S.A., Makro Autoservicio Mayorista S.A. y Juan Fornés Fornés S.A.
Atès lo disposat en 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 "Auxiliar de tenda en el sector alimentació" entre l'Ajuntament
d'Onda i les entitats:
Decoroso Alimentación, S.L. con CIF
Grupo Supeco Maxo, S.L. con CIF
Supermercados Champion, S.A. con CIF
Distribuidora Internacional de Alimentación S.A. con CIF
Makro Autoservicio Mayorista S.A. con CIF
Juan Fornés Fornés S.A. con CIF
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.
1.8. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs
escolar 2015/2016, corresponents al mes de març de 2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania d'1 d'abril de 2016, 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
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 i Normalització Lingüística de data 1 d'abril de 2016.
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 març de 2016, d'acord a l'informe emès
per la tècnica d'Educació de data 1 d'abril de 2016, 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 març de 2016, per
import total de 11.356,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 320 48004
(RC núm. d’operació 22016101577) 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 120,00 €, corresponents a les
persones beneficiàries del Xec d'Escola Infantil 2015/2016, relacionades en l'annex II del
mes de març de 2016.
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.
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1.9. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs
escolar 2015/2016, convocatòria extraordinària, corresponents als mesos de febrer i
març de 2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania d'1 d'abril de 2016, 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 Governs Local de data 18 de març de 2016, d'aprovació i
denegació de les ajudes de Xec d'Escola Infantil, curs escolar 2015/2016, convocatòria
extraordinària.
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 i Normalització Lingüística de data 1 d'abril de 2016.
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 18 de març de 2016, corresponents als mesos de febrer i març de 2016, d'acord a
l'informe emès per la tècnica d'Educació de data 1 d'abril de 2016, relacionades en l'annex I.

Segon. Reconèixer l’obligació de les ajudes del Xec d'Escola Infantil del curs escolar
2015/2016, de la convocatòria extraordinària, relacionades en eI punt anterior, corresponents
als mesos de febrer i març de 2016, per import total de 1.809,50 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2016 320 48004 (RC núm. d’operació 22016101577) del vigent
pressupost general.
Tercer. Reduir l'autorització i disposició de l'ajuda per import de 40,00 €, corresponents a les
persones beneficiàries del Xec d'Escola Infantil 2015/2016, relacionades en l'annex II del
mes de febrer de 2016.
Quart. Ordenar el pagament de les ajudes a les persones beneficiàries del Xec d'Escola
Infantil, d'acord al punt primer.
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.
1.10. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a
l'exercici 2016 al Club de Fútbol Racing Onda.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania d'1 d'abril de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club de Fútbol
Racing Onda, de 22 de març de 2016, es va establir una contraprestació econòmica amb
l'esmentada entitat de 16.500 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% del conveni presentada per Salvador Castelló
Marco, amb NIF , president del Club de Fútbol Racing Onda, amb data 23 de març de 2016,
a l’empara de la clàusula quarta de l’esmentat conveni.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club de Fútbol Racing Onda,
compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que 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
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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 tècnic d’Esports, amb data 31 de març de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 2.2016.101815.
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 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la bestreta del 70%
de la subvenció de l’exercici 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

Club de Fútbol Racing Onda

NIF

IMPORT
11.550,00 €

Segon. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda, Personal i Policia Municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. 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.

