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: 2
Data: 15 de gener de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.00 a 13.15 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)
Iván Tauste Ruiz, regidor (Grup EU)
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 8 de gener 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. 2/2016.
1.3. Proposta d'aprovació de la justificació i reintegrament d'ajudes econòmiques per a
restauradors locals que participen en el producte turístic d'Onda l'any 2015.
1.4. Proposta d'aprovació de la justificació i reintegrament d'ajudes econòmiques per al
Programa Onda Emplea 2015.
1.5. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per al
Programa d'ajudes a l'autoocupació, Onda Emplea 2015.
1.6. Proposta d'aprovació del projecte de l'Oficina d'Impuls a la Rehabilitació d'edificis i
vivendes.
1.7. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Carlos Ramos
García per a la construcció de quadra per a tres equins d'ús particular en la parcel·la 71 del
polígon 50.
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la mercantil
“GEMAC, SLU” per a ampliació de nau industrial d'ús indeterminat en l'Av. Mediterrani,
núm. 139.
1.9. Proposta per a declarar desert l'expedient de contractació del servei: "Retirada i tractament
com RSU de vehicles abandonats".
1.10.Proposta d'aprovació de la 1a pròrroga del contracte del servei: “Servei de prevenció
alié”.
1.11.Proposta d'aprovació de la 1a pròrroga del contracte de l'obra: “Ampliació de nínxols en el
cementeri municipal”.
1.12.Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell de Festes d'Onda, per a
l'any 2016.

1.13.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 8 de gener de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 8 de gener 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. 2/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 13 de gener 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 2/2016, 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. - Reconéixer 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”.
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PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 2/2016 per import de 4.749,17 euros corresponent
a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació de la justificació i reintegrament d'ajudes econòmiques per
a restauradors locals que participen en el producte turístic d'Onda l'any 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica d'11 de gener de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 de diciembre de 2014, va aprovar les bases
que regulen la convocatòria d’ajudes econòmiques per a restaurador locals que participen
en el producte turístic d'Onda l'any 2015, l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler
d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 151 de data 16 de
desembre de 2014.
Vistos els acords de la Junta de Govern Local d'adjudicació de subvencions i el pagament
de la bestreta del 100 % de les mateixes.
Vista la base 16 de la convocatòria d’ajudes econòmiques per a restaurador locals que
participen en el producte turístic d'Onda l'any 2015, que fa referència a la justificació de la
subvenció.
Vistes les sol·licituds de justificació de les subvencions presentades per:
•
•
•
•
•
•
•

Pizzeria La Piazzetta, SLU
Pedro J. Martinez Valero (Com a casa)
Restaurante Quatre Cantons, SL
Res Cid, SL
Pedro Lozar, SL
Vicente Ramos Gomez (Palmito)
Jose V. Esteller Andreu ( Ca Vicent)

Vist que no s'ha presentat sol·licitud de justificació per : Restaurant Rei En Jaume, SL i
Hermanos Gallego Florido, CB.
Vistos els informes emesos per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Atès l'article 30 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Onda, aprovada
en data 10 de març de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 31, de
data 14 de març de 2006, disposa que el reintegrament de subvencions es regularà pel que
establix el Títol II de la Llei 38/2003, General de subvencions.
Atès la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en l'article 37.1.c, que

establix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s'acorde la procedència del reintegrament, en cas d'incompliment de l'obligació de
justificació o la justificació insuficient, en els termes establits en l'article 30 d'esta llei, i si és
el cas, en les normes reguladores de la subvenció.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSA
Primer. Aprovar la justificació de les següents subvencions concedides en l'exercici 2015:
INTERESSAT

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBVENCIÓ

VICENTE RAMOS GOMEZ

1.200,00 €

759,00 €

441,00 €

JOSE VICENTE ESTELLER ANDREU

1.200,00 €

408,00 €

792,00 €

600,00 €

806,00 €

0,00 €

1.500,00 €

1.451,22 €

48,78 €

RES CID, SL

900,00 €

318,00 €

582,00 €

PIZZERIA LA PIAZZETTA

900,00 €

396,00 €

504,00 €

1.200,00 €

586,00 €

614,00 €

PEDRO LOZAR, SL
QUATRE CANTONS, CB

PEDRO J. MARTINEZ VALERO

CIF

Segon. Requerir el reintegrament de l'import no justificat de les subvencions concedides i
pagades per l'Ajuntament d'Onda establit en el punt primer, així com dels titulars de
restaurants que no han presentat justificació en termini, i que són:
RESTAURANTE REY EN JAUME I

1.200,00 €

0,00 €

1.200,00 €

HERMANOS GALLEGO FLORIDO, CB

1.200,00 €

0,00 €

1.200,00 €

Tercer. Notificar este acord als interessats i donar trasllat a l’Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació de la justificació i reintegrament d'ajudes econòmiques per
al Programa Onda Emplea 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
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Econòmica d'11 de gener de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 1 de desembre de 2014, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2015, l'anunci de la qual va
ser publicat en el tauler d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 146
de data 4 de desembre de 2014.
Vistos els acords de la Junta de Govern Local d'adjudicació de subvencions i el pagament
de la bestreta del 100 % de les mateixes.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 de la convocatòria d’ajudes Onda Emplea 2015, que fan
referència a la justificació de la subvenció.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció presentada per Rachid Mounadi.
Vist l'informe emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vist que l'article 30 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Onda,
aprovada en data 10 de març de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm.
31, de data 14 de març de 2006, disposa que el reintegrament de subvencions es regularà
pel que establix el Títol II de la Llei 38/2003, General de subvencions.
Atès que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en l'article 37.1.c,
establix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s'acorde la procedència del reintegrament, en cas d'incompliment de l'obligació de
justificació o la justificació insuficient, en els termes establits en l'article 30 d'esta llei, i si és
el cas, en les normes reguladores de la subvenció.
Atès el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l’article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l’alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d’organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribueix a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions que concedisca l’Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció a Rachid Mounadi, amb NIF número ,
concedida per import de 3.000 euros, per un import de 2.776, 96 euros.
Segon. Requerir el reintegrament del import no justificat de la subvenció concedida i pagada
per l'Ajuntament d'Onda, per import de 223,04 euros.
Tercer. Notificar este acord als interessats i comunicar-ho a l’Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.5. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per
al Programa d'ajudes a l'autoocupació, Onda Emplea 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica d'11 de gener de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 1 de desembre de 2014, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2015, l'anunci de la qual va
ser publicat en el tauler d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 146
de data 4 de desembre de 2014.
Vistos els acords de la Junta de Govern Local d'adjudicació de subvencions i el pagament
de la bestreta del 100 % de les mateixes.
Vista la base 19 de la convocatòria d’ajudes Onda Emplea 2015, que fan referència a la
justificació de la subvenció.
Vistas las sol·licituds de justificació de la subvenció presentades per: M.ª del Carmen Bou
Osuna, Roberto Martinez Iruela, M.ª Teresa Crespo Cortés, Cristian Rac, Juan Francisco
Cuadros del Sol y Eduardo Cuadros Bautista.
Vistos els informes favorables emesos per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l’article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l’alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d’organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribueix a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions que concedisca l’Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de la següent subvenció concedida en l'exercici 2015:
INTERESSAT

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBVENCIÓ

Mª Carmen Bou Osuna

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Roberto Martinez Iruela

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Mª Teresa Crespo Cortes

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Cristian Rac

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Juan F. Cuadros del Sol

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Eduardo Cuadros Baustista

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €
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Segon. Comunicar el present acord a l’Àrea d'Administració, Serveis Municipals i Política
Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'aprovació del projecte de l'Oficina d'Impuls a la Rehabilitació d'edificis
i vivendes.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 12 de gener de 2016, que diu:
“Vist el projecte de l'Oficina d'Impuls a la Rehabilitació d'edificis i vivendes elaborat pels
tècnics de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització econòmica, amb la finalitat
d'integrar en la dita Àrea una nova oficina especialitzada en matèria de vivenda, composta
per un arquitecte tècnic i un auxiliar administratiu.
Vist que l'objectiu general del projecte és assegurar la posada en marxa dels mecanismes
de control sobre la propietat immobiliària i canalitzar davant de la ciutadania el sistema
actual de subvencions i ajudes públiques a la vivenda, supervisant els Informes d'Avaluació
tècnica de les edificacions que pogueren presentar-se d'ara en avant.
Vist que el cost del projecte per a l'exercici 2016 ascendix a 73.562,31 € (56.283,33 € en
concepte de sou, i 17.278,98 € per Seguretat Social) , per a la qual cosa hi ha retenció de
crèdit (RC) amb núm. 22016100334.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la realització del Projecte de l'Oficina d'Impuls a la Rehabilitació d'edificis i
vivendes, a integrar en l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització Econòmica d'este
Ajuntament.
Segon. Autoritzar el gasto de personal inclòs en el projecte, d'acord amb el desglossament
següent:
OFICINA REHABILITACIÓ VIVINDA

Retribucions

Seguritat Social

Cost Total

ARQUITECTE TÉCNIC

34.452,04 €

10.576,78 €

45.028,82 €

AUXILIAR ADMINISTRATIU

21.831,29 €

6.702,21 €

28.533,50 €

TOTAL

56.283,33 €

17.278,98 €

73.562,31 €

Tercer. Donar publicitat adequada al projecte per mitjà de la seua difusió en la pàgina web
municipal i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Carlos
Ramos García per a la construcció de quadra per a tres equins d'ús particular en la

parcel·la 71 del polígon 50.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 12 de gener de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/15/34 de sol·licitud de llicència municipal d'obres de Carlos
Ramos García, amb NIF , i domicili als efectes de notificacions en , núm. , per a la realització
d'obres consistents en construcció de quadra per a tres equins, d'ús particular, en la
parcel·la 71 del polígon 50, segons projecte bàsic i d'execució redactat per l'arquitecte José
Antonio Beteta Fernández, visat pel col·legi oficial amb data 23 de novembre de 2015.
S'incorpora Estudi de gestió de residus i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Vist que els terrenys de referència es classifiquen en el PGOU aprovat definitivament i
homologat per la C.T.U. en data 22 de juliol de 1998, com a sòl no urbanitzable comú, amb
els usos i aprofitaments propis del sòl no urbanitzable. Tampoc està inclòs en cap àrea
subjecta a suspensió de llicències, per la qual cosa este sòl en estes condicions sense
programació està subjecte al règim jurídic previst en la Llei 5/2014 LOTUP pel que fa al sòl
no urbanitzable sense programació, especialment en el seu art. 208: construccions
agrícoles i ramaderes.
L'ús previst de quadra per a cavalls esta contemplat entre els usos propis del sòl no
urbanitzable comú, per la qual cosa per a autoritzar la seua implantació no és preceptiu
comptar amb la corresponent Declaració d'Interés Comunitari.
Vist que hi ha informe favorable de la Conselleria d'Agricultura – direcció territorial de
Castelló de data 12/12/2012, en el que limita la construcció de quadra a 50 m2 construïts i a
3 UGM i considera que les instal·lacions són les estrictament indispensables per a l'activitat
que es pretén.
Vist que consta en l'expedient escriptura notarial d'assumpció d'obligacions i de vinculació
de la parcel·la, firmada pel Notari Rafael Fabra Aparici, amb data 23 de juliol de 2015, en la
que es compromet a deixar lliure d'edificació o construcció almenys el 50 % de la parcel·la, a
incloure-la en el registre d'explotació equina no comercial, i a no superar la capacitat de 3
UGM, constant a més la vinculació de la total superfície real de la parcel·la a la construcció
autoritzada i la conseqüent indivisibilitat de la mateixa.
Hi ha escriptura d'agrupació de les parcel·les 70 i 71 del polígon 50, de data 22/10/2015,
davant del notari D. Rafael Fabra Aparici.
Vista l'Acta de compareixença subscrita per Carlos Ramos García, de data 12 d'agost de de
2015, en la que s'assumix la plena responsabilitat de les conseqüències que pogueren
derivar de l'eventual denegació posterior de l'instrument ambiental corresponent, donada
l'eventual vinculació de les obres a una activitat.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, de conformitat
amb el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
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Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, que subjecta a llicència
urbanística l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que
les llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU, l'Ordenança municipal d'obres i activitats i subsidiàriament el
Reglament de Servicis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcaldia d'este Ajuntament 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 1.382/2011, d'11 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'obres a Carlos Ramos García, amb NIF , per a la
construcció de quadra per a tres cavalls d'ús particular, en la parcel·la 71 del polígon 50
(hui agrupada amb la número 70), amb referència cadastral 12084A050000710000QO,
segons projecte bàsic i d'execució redactat per l'arquitecte José Antonio Beteta Fernández,
visat pel col·legi oficial amb data 23 de novembre de 2015. S'incorpora Estudi de gestió de
residus i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. El pressupost de les obres és de 19983 €.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers, de
conformitat amb allò que disposa l
article 219.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en
relació amb l'article 12 del Decret de 17 de juny de 1.955 pel qual s'aprova el Reglament de
Servicis de les Corporacions Locals.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. El projecte s'ajusta al que establix la normativa urbanística vigent. 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. Les construccions hauran de separar-se un mínim de 5 metres dels límits a parcel·les
contigus i 45 a la vorera d'emergència de la carretera CV-20.
4. La present llicència es concedix literalment per a quadra de cavalls, per a la tinença de
tres cavalls, d'ús particular.
5. Les instal·lacions s'hauran de registrar com a Explotació equina no comercial de xicoteta
capacitat, amb les condicions següents:

-El disseny, utillatge i equips de l'explotació possibilitaran un maneig adequat dels animals, sent
necessària la realització d'una eficaç neteja i desinfecció, desinsectació i desratització.
-Les construccions, equips i materials no podran ser perjudicials per als animals.
-No s'ha de superar la capacitat de 5 UGM.

6. El promotor haurà de procedir a la inscripció de l'actuació en el Registre d'Explotacions
ramaderes una vegada obtingut l'instrument d'intervenció ambiental corresponent (llicència
ambiental o comunicació ambiental).
7. L'interessat ve obligat a fer constar en el Registre de la Propietat la vinculació de la
parcel·la a la construcció autoritzada i la conseqüent indivisibilitat de la mateixa.
8. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, firmat pel tècnic director de les mateixes i visat pel col·legi
corresponent; el certificat d'acceptació del residu de construcció generat, firmat per gestor
autoritzat i el contracte de manteniment de la fossa estanca de residus.
Tercer. La Corporació queda legitimada, en virtut de l'article 16.1 del Reglament de Servicis
de les Corporacions Locals (RSCL), a deixar sense efecte els efectes de la llicència en cas
d'incompliment d'alguna de les condicions assenyalades.
Quart. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, es fixa en els terminis
següents:
a) Iniciació: 60 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
b) Execució de les obres: 3 mesos comptats des de l'endemà de la recepció de la
notificació del present acord.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou termini
no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei 5/2014, de 25
de juliol.
Quint. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la
mercantil “GEMAC, SLU” per a ampliació de nau industrial d'ús indeterminat en l'Av.
Mediterrani, núm. 139.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 13 de gener de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/15/68, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors de
Marià Moreno Espill, en nom i representació de la mercantil “GEMAC, SLU”, amb CIF núm. i
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domicili als efectes de notificacions en , per a l'ampliació de nau industrial d'ús indeterminat
en l'Av. Mediterrani, núm. 139, carrer cel Canyar i carrer Barranc de Ratils, núm. 12, amb
referència cadastral 0465605YK4206N0001BI i 0465604YK4206N0001AI, segons projecte
redactat per l'enginyer tècnic industrial Alfonso Llobat Guarino, visat pel col·legi professional
amb data 2 d'octubre de 2015. Hi ha estudi bàsic de seguretat i salut i estudi de gestió de
residus.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que la parcel·la de referència està classificada pel Pla General d'Ordenació Urbana
vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d'Urbanisme amb data
22 de juliol de 1998, com a sòl urbanitzable industrial SUR-6, amb la reparcel·lació i
urbanització acabada i amb tots els servicis urbanístics, i no està inclosa en cap àrea
subjecta a suspensió de llicències.
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes en
les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús sense definir que es destina les
esmentades obres és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté
l'Ordenança.
Considerant que les mencionades obres complixen amb els requisits per a l'edificació de
solars que determina l'article 177.2 a) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), i que
no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat ni tampoc excedents d'aprofitament.
Considerant que l'article 213.b) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència
urbanística l'objecte de la sol·licitud (obres d'ampliació). Per la seua banda els articles 218 i
219 assenyalen que les llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o
realitzar les actuacions urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes
s'atorgaran o denegaran d'acord amb les previsions de la legislació i del planejament,
excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 del referit text legal, que expressa que la competència i el
procediment d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas
les regula, a la de règim local i a la del procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
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.
PROPOSA:
Primer. Concedir llicència municipal d'obres majors a la mercantil “GEMAC, SLU”, amb CIF
núm. i domicili als efectes de notificacions en , per a l'ampliació de nau industrial d'ús
indeterminat en l'Av. Mediterrani, núm. 139, carrer cel Canyar i carrer Barranco de Ratils,
núm. 12, amb referència cadastral 0465605YK4206N0001BI i 0465604YK4206N0001AI,
segons projecte redactat per l'enginyer tècnic industrial Alfonso Llobat Guarino, visat pel

col·legi professional amb data 2 d'octubre de 2015. Hi ha estudi bàsic de seguretat i salut i
estudi de gestió de residus. El pressupost declarat de les obres és de 144.115,64 euros, sent
el constructor la mercantil GECONS enginyeria i construcció, SL.
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. No està autoritzat a començar les obres fins a haver presentat la documentació següent:
-designació de tècnic director d'obra i de director d'execució d'obra.
-document d'acceptació de residus de construcció firmat per empresa registrada.
2. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
3. 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.
4. Tal com es descriu en l'article 5 del Codi Tècnic de l'Edificació, els responsables de la
verificació del seu compliment seran exclusivament el promotor, el constructor i els tècnics
participants tant en la redacció del projecte com en la direcció de les obres.
5. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si l'haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants de la vorera, amb els mitjans adequats (marquesines, passarel·les...),
en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
6. A la finalització de l'obra haurà d'aportar certificat final d'obra firmat i visat, junt amb
certificat de tractament de residus pel gestor autoritzat.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Iniciació: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B)

Execució de les obres: dos mesos, comptat des de la data de la iniciació.

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.
1.9. Proposta per a declarar desert l'expedient de contractació del servei: "Retirada i

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

tractament com RSU de vehicles abandonats".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 12 de gener de 2016, que diu:
“Vist l'expedient 453/2015/11, tramitat per a la licitació del contracte "Retirada i tractament
com RSU de vehicles abandonats".
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18/12/2015, va aprovar l'expedient de
contractació, i la seua licitació.
Vist que finalitzat el termini de presentació de pliques el dia 08/01/2016, no s'ha presentat
cap oferta.
Atès el que disposa l'article 23.2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Declarar desert l'expedient per a l'adjudicació del contracte: "Retirada i tractament
com RSU de vehicles abandonats".
Segon. Comunicar el present acord a la intervenció municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.
Tercer. Publicar el present acord en el Perfil de contractant municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'aprovació de la 1a pròrroga del contracte del servei: “Servei de
prevenció alié”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 12 de gener de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà de Decret 131/2014 de data 20 de gener es va acordar adjudicar a
Soluciones Tecnológicas en Prevención, SL, el contracte per a la prestació del servei de
“servei de prevenció alié”.
Vist que en data 22/01/2014, es va signar el corresponent contracte administratiu, per un
import de 7.959,60 (21% IVA inclòs), la duració inicial del qual es va fixar en 2 anys, que
finalitzarà el 22/01/2016, sent prorrogable fins a un màxim de 4 anys, amb la sol·licitud prèvia
expressa del contractista, i aprovada per l'òrgan de contractació competent.
Vist que en data 21/07/2014, es va firmar la 1a modificació del contracte de referència per la
qual s'augmentava l'import en 792,00 euros/anuals (IVA inlclòs), quedant l'import total del
contracte amb un límit de 8.751,60 euros/anuals (IVA inclòs).

Vist l'escrit presentat pel contractista en data 28/08/2015, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte per un any més.
Vists l'informe jurídic de data 12/01/2016 i l'informe del servei de data 11/01/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.00164, de data 11/01/2016, 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.
Atès 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 1a pròrroga pròrroga del contracte: “Servei de prevenció alié”, subscrit
amb Soluciones Tecnológicas en Prevención, SL, NIF , en data 22/01/2014, per un nou
termini d'un any, per la qual cosa finalitzarà el pròxim 22/01/2017, sent susceptible de nova
pròrroga.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 8.751,60 euros amb càrrec a
l'aplicació 920 22707 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i suficient.
Tercer. Traslladar del present acord a l'interessat, a l'Àrea d'administració, serveis municipals i
política social i a la intervenció municipal als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
4 vots a favor que corresponen a Joaquín A. Huguet Lecha, María Carmen Aguilella
García, Ángel Luís Badenas Donís i Encarnación Ribes Rovira (Grup Socialista).
 1 vot d'abstenció, que correspon a Iván Tauste Ruiz (Grup EU).


1.11. Proposta d'aprovació de la 1a pròrroga del contracte de l'obra: “Ampliació de
nínxols en el cementeri municipal”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 12 de gener de 2016, que diu:
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“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 17/07/2015, va acordar
adjudicar a Imesapi, SA, el contracte per a la prestació de l'obra “Ampliació de nínxols en el
cementeri municipal”.
Vist que en data 11/08/2015, es va firmar el corresponent contracte administratiu, per un
import de 106.517,69 (21% IVA inclòs), la duració inicial del qual es va fixar en 2 mesos i mig,
per tant finalitza el 16/01/2016, sent prorrogable, amb la sol·licitud prèvia expressa del
contractista, i aprovada per l'òrgan de contractació competent.
Vist l'escrit presentat pel contractista en data 14/12/2015, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte fins al dia 29/01/2016, a causa de l'excés de festius no laborables en
el mes de desembre de 2015.
Vists l'informe jurídic de data 12/01/2016 i l'informe del servei de data 05/01/2016.
Vist l'informe del director de l'obra, Fernando Ozcáriz Fernández, de data 8 de gener de
2016, favorable a la pròrroga.
Vist que la present pròrroga no originarà noves despeses, no s'incorporarà certificat
d'existència de crèdit o document que legalment li substituïsca, ni la fiscalització de la
Intervenció, ni l'aprovació de la despesa.
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.
Atès 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 1a pròrroga del contracte: “Ampliació de nínxols en el cementeri
municipal”, subscrit amb Imesapi, SA, NIF , en data 11/08/2015, per la qual cosa finalitzarà
el pròxim 29/01/2016.
Segon. Traslladar del present acord a l'interessat, a l'Àrea de Territori, sostenibilitat i
dinamització econòmica i a la intervenció municipal als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:


4 vots a favor que corresponen a Joaquín A. Huguet Lecha, María Carmen Aguilella
García, Ángel Luís Badenas Donís i Encarnación Ribes Rovira (Grup Socialista).



1 vot d'abstenció, que correspon a Iván Tauste Ruiz (Grup EU).

1.12. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell de Festes
d'Onda, per a l'any 2016.
Vista la proposta del regidor delegat de Joventut, Festes i Igualtat d'11 de gener de 2016,
que diu:
“Vist el Reglament d'Organització i Protocol de les Festes d'Onda en què expressa que
aquest ajuntament ha promogut la creació del Consell de Festes com a òrgan col·legiat que
té com a funció principal canalitzar la participació dels ciutadans d'Onda en l'organització,
gestió i desenvolupament de les festes locals.
Vist que l'article 4t del Reglament d'Organització i Protocol de les Festes d'Onda diu que per
al compliment dels seus fins, el Consell de Festes comptarà amb una subvenció municipal
d'acord amb les Bases d'Execució del Pressupost Municipal.
Vist que en les Bases d'Execució del Pressupost de 2016 està consignada la quantitat de
370.000 € com aportació al Consell de Festes.
Vist que en les Bases d'Execució del Pressupost es determina que per al pagament de les
subvencions nominatives es requerirà la firma d'un conveni que permeta l'aprofitament dels
recursos recíprocs, així com planificar i aconseguir fins mes amplis en les festes locals.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb el Consell de
Festes.
Vist el document comptable de compromís de despesa número 2.2016.1.00004 emès per la
interventora acctal. i vista la fiscalització de conformitat d'aquesta proposta.
Atès el dispost en 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 les resolucions
de l'alcaldia números 1382/2011, de data 11 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribueix a la Junta de Govern, “12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions que concedeixca l'ajuntament i que siguen de la seua
competència”, i la número 101/2012, de 17 de gener de 2012, de delegació en la Junta de
Govern Local l’atribució de l’alcaldia relativa a l’aprovació de convenis de col·laboració amb
altres entitats.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració amb el Consell de Festes d'Onda.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa corresponent per import de 370.000 € amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 338 48001 per a l'any 2016 del vigent pressupost ordinari i
número d'operació 2.2016.1.00004.
Tercer. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura dels documents necessaris per a
la seus formalització.

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

Quart. Traslladar el present acord a l'interessat i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
4 vots a favor que corresponen a Joaquín A. Huguet Lecha, María Carmen Aguilella
García, Ángel Luís Badenas Donís i Encarnación Ribes Rovira (Grup Socialista).
 1 vot d'abstenció, que correspon a Iván Tauste Ruiz (Grup EU).


1.13. Despatx extraordinari.
En este punt, la Junta de Govern Local, de conformitat amb el dispost en l'article 83 en
relació amb l'article 113 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, acorda
per unanimitat debatre fora de l'Ordre del dia el punt següent:
1.13.1. Proposta d'adjudicació del contracte de serveis: "Coordinadors i monitors
d'AMPAS per als Jocs escolars".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 15 de gener de 2016, que diu:
“Ángel Luis Badenas Donís, tinent alcalde delegat de l'Àrea de territori, sostenibilitat i
dinamització econòmica, per decret d'alcaldia 1.337/2015, de 22 de juny, de conformitat amb
l'article 82.3 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, per raons
d'urgència que vénen motivades per la necessitat d'adjudicar abans del dia 18/01/2016,
d'acord amb l'article 151.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 03/11/2015, va aprovar la contractació
del servei "Coordinadors i monitors d'AMPAS per als Jocs escolars", el pressupost base de
licitació de la qual és de 28.925,62 € euros/anuals, més 21% d'IVA (6.074,38 € €), que
suposa un import total de 35.000,00 € € (IVA inclòs), i una duració inicial d'1 any, prorrogable
fins a un màxim de 2 anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13/11/2015, va aprovar l'expedient de
contractació, el compromís de despesa i la seua licitació.
Vist el certificat de retenció de crèdit número d'operació 2.2016.1.00366, de data
14/01/2016, així com la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per
l'interventor municipal.
Vist l'acte d'apertura de la documentació administrativa, de data 04/01/2016, en la que
s'observa que no hi ha deficiències i per tant es procedix a l'apertura de les proposicions
econòmiques (preu com a únic criteri d'adjudicació), amb el resultat següent:
–
–

Animatrix 2011, SL ..................................................33.866,69 € (21% IVA inclòs)
Juan Carlos Olmos Navarro......................................34.637,00 € (21% IVA inclòs)

Vist l'acte d'apertura de les propostes definitives del dia 17/12/2015, amb el resultat següent:
–
–

Animatrix 2011, SL ..................................................33.866,69 € (21% IVA inclòs)
Juan Carlos Olmos Navarro......................................33.669,00 € (21% IVA inclòs)

Vista la proposta d'adjudicació emesa pel tècnic d'esports, de data 18/12/2015, amb el
resultat següent:
•
•

Animatrix 2011, SL .............................................................................8,51 punts.
Juan Carlos Olmos Navarro ..................................................................10 punts.

Vist que el licitador proposat ha presentat la documentació acreditativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i ha
constituït la garantia definitiva per import de 1.683,45, carta de pagament amb número
d'operació 3.2016.1.00025.
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. Adjudicar el contracte a Juan Carlos Olmos Navarro, CIF , com a autor de la
proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 33.669,00 euros (21% IVA
inclòs), distribuïts en dotze mensualitats de 2.805,75 (IVA incl.), i una duració inicial d'1 any,
prorrogable fins a un màxim de 2 anys.
Segon. Requerir al contractista adjudicatari perquè signe el contracte administratiu en el
termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació
pels licitadors i candidats.
Tercer. Disposar la despesa per un import de 33.669,00 euros amb càrrec a la partida 340
22799 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i suficient.
Quart. Anomenar responsable del contracte al tècnic d'esports, a qui correspondrà
supervisar la seua execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
Quint. Notificar el present acord a tots els licitadors, junt amb l'informe del tècnic d'esports de
data 18/12/2015, i tornar-los, si és el cas, la documentació presentada.
Sext. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Sèptim. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el perfil de contractant
municipal.
Octau. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a la tinent alcalde delegada de
l'Àrea de promoció cultural i serveis a la ciutadania (Secció d'esports).”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per majoria absoluta amb el
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resultat següent:
4 vots a favor que corresponen a Joaquín A. Huguet Lecha, María Carmen Aguilella
García, Ángel Luís Badenas Donís i Encarnación Ribes Rovira (Grup Socialista).
 1 vot en contra, que correspon a Iván Tauste Ruiz (Grup EU).


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.

