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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 40
Data: 14 d'octubre 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 Luis 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 7 d'octubre de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la relació comptable d'obligacions reconegudes núm. 2016/0007.
1.3. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori, a l'empara de l'Orde 9/2016, de 3 d'agost, per la qual es regulen i
convoquen subvencions per a atendre el pagament del lloguer en situacions d'emergència
social.
1.4. Proposta d'adjudicació d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
1.5. Proposta d'autorització de la devolució de la fiança depositada per Construccions Placar,
SL, en garantia de reposició del ferm del paviment per obres de connexió a la xarxa
general de clavegueram, en el carrer Travessia primera del Camí Vell de Castelló.
1.6. Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació d'edificis i
vivendes d'Onda.
1.7. 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 7 d'octubre de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 7 d'octubre 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 relació comptable d'obligacions reconegudes núm.
2016/0007.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació d'11 d'octubre 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 2016/0007, 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 relació comptable d'obligacions reconegudes núm. 2016/0007 per import de 144.741,82
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 Conselleria d'Habitatge, Obres
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Públiques i Vertebració del Territori, a l'empara de l'Orde 9/2016, de 3 d'agost, per la
qual es regulen i convoquen subvencions per a atendre el pagament del lloguer en
situacions d'emergència social.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 7 d'octubre de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, publicada en el DOCV núm. 7848, de 10 d'agost de 2016, per la qual es regulen i
convoquen subvencions per a atendre el pagament del lloguer en situacions d'emergència
social.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a contribuir al pagament del lloguer de l'habitatge a
persones o unitats de convivència que es troben en situació d'emergència social.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
De conformitat amb allò 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 1.337/2015, de
22 de juny, de delegació de competències, en el punt quart, B, s'atribueix a la Junta de
Govern Local: “5. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, a l'empara de l'orde publicada en el DOCV núm. 7848, de 10 d'agost de 2016, per a
atendre el pagament del lloguer en situacions d'emergència social.
Segon. Assumir expressament les obligacions que es determinen en l'Orde 9/2016, de 3
d'agost, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Tercer. Facultar a Luis García Cerdá, tècnic del Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament, per
a la tramitació dels documents precisos per a la subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'adjudicació d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 6 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de les bases específiques reguladores de la
convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Estudiades les sol·licituds presentades per:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juan López Robles (Expedient 00945/2016/56)
Ortosar, Laboratorios de Ortodoncia Exclusiva, SL (Expedient 00945/2016/62)
Mecánicas Sercas, SL (Expedient 00945/2016/64)
Juan Antonio Peris Ortells (Expedient 00945/2016/65)
Vasile Cristi Fulger (Expedient 00945/2016/68)
Ondaenforma, SL (Expedient 00945/2016/70)
Apsilon Castellón, SL (Expedient 00945/2016/72)
Sauri i Venturo, SL (Expedient 00945/2016/73)
Proyectos e Instalaciones Eléctricas J. Fernández, SL (Expediente 00945/2016/74)
Comercial Gimeno, CB (Expedient 00945/2016/75)
Gonbeluc 2004, SL (Expedient 00945/2016/77)
Antequino Esports, SL (Expedient 00945/2016/78)
Serreria y Pallets Chiva, SL (Expedient 00945/2016/81)
Baymar Cerámicas, SL (Expedient 00945/2016/84)
Suministros Industriales Abeko, SL (Expedient 00945/2016/85)

Vist que els sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries,
davant de la Hisenda Local, la Hisenda Pública, i la Seguretat Social.
Vistos els informes de la tècnic de comerç, turisme i ocupació units als expedients favorables
i desfavorables a la concessió de les subvencions.
Vist l'informe de la Comissió de valoració d'ajudes econòmiques a la contractació de
persones desocupades d'Onda, 2016, que va tindre lloc el dia 4 d'octubre de 2016.
Vist l'informe de la tècnic de comerç, turisme i ocupació de data 6 d'octubre de 2016 que
informa favorablement la proposta.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que estableix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès que la base 12 de la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016 permet la bestreta del 50% de l'import concedit, prèvia sol·licitud.
Atès l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda 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”.
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Atès l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció
de les entregues de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa 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 què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Denegar la subvenció sol·licitada per Antequino Esports, SL amb CIF d'ajudes a la
contractació de persones desocupades d'Onda 2016, per incompliment del requisit que
s'estableix a les persones desocupades contractades de la base 8 apartat a): “Estar
empadronada en Onda en el moment de la sol·licitud de la subvenció i de la publicació
d'estes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló”.
Segon. Concedir les següents subvencions per a finançar ajudes a la contractació de
persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a l'aplicació 24100 47000 del vigent
Pressupost Ordinari (RC de 22/01/16 amb número d'operació 2.2016.101083).
PERSONA FÍSICA / JURÍDICA

NIF / CIF

NÚM.
TREBALLADORS

QUANTIA
SUBVENCIÓ

BESTRETA
50%

Juan López Robles

1

1.000,00 €

0,00 €

Ortosar, Laboratorios de
Ortodoncia Exclusiva, SL

1

1.500,00 €

0,00 €

Mecánicas Sercas, SL

1

1.000,00 €

0,00 €

Juan Antonio Peris Ortells

1

525,00 €

0,00 €

Vasile Cristi Fulger

1

750,00 €

375,00 €

Ondaenforma, SL

1

750,00 €

375,00 €

Apsilon Castellón, SL

1

1.000,00 €

0,00 €

Sauri i Venturo, SL

1

657,62 €

0,00 €

Proyectos e Instalaciones
Eléctricas J. Fernández, SL

1

823,51 €

0,00 €

Comercial Gimeno, CB

1

1.500,00 €

750,00 €

PERSONA FÍSICA / JURÍDICA

NIF / CIF

NÚM.
TREBALLADORS

QUANTIA
SUBVENCIÓ

BESTRETA
50%

Gonbeluc 2004, SL

1

937,50 €

0,00 €

Serreria y Pallets Chiva, SL

3

2.000,00 €

0,00 €

Baymar Cerámicas, SL

1

1.500,00 €

750,00 €

Suministros Industriales
Abeko, SL

1

1.500,00 €

750,00 €

16

15.443,63 €

3.000,00 €

TOTAL

Tercer. Aprovar la disposició de la despesa del punt anterior.
Quart. Aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents a la bestreta del 50% de
les següents subvencions concedides en el punt primer:
PERSONA FÍSICA / JURÍDICA

NIF / CIF

QUANTIA BESTRETA 50%

Vasile Cristi Fulger

375,00 €

Ondaenforma, SL

375,00 €

Comercial Gimeno, CB

750,00 €

Baymar Cerámicas, SL

750,00 €

Suministros Industriales Abeko, SL

750,00 €
TOTAL

3.000,00 €

Cinquè. Aprovar l’ordenació de pagament de les obligacions del punt anterior.
Sisè. Notificar este acord als interessats, publicar en el tauler d'edictes municipal i en el
Butlletí Oficial de la Província, si és el cas, i traslladar a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'autorització de la devolució de la fiança depositada per Construccions
Placar, SL, en garantia de reposició del ferm del paviment per obres de connexió a la
xarxa general de clavegueram, en el carrer Travessia primera del Camí Vell de
Castelló.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 6 d'octubre de 2016, que diu:
“Ángel Luis Badenas Donís, tinent alcalde delegat de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i
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Dinamització econòmica, fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per Decret de
l'alcaldia número 1337/2015, de 22 de juny.
Vista la instància presentada per Construccions Placar, SL, de data 22 de juliol de 2016 en la
que sol·licita la devolució de la fiança depositada en concepte de garantia per a reposició del
ferm del paviment, per les obres de “connexió a la xarxa de clavegueram”, en el carrer
Travessia primera del Camí Vell de Castelló.
Vist l'informe de la Tresoreria municipal, de data 29 de juliol de 2016, en el que es manifesta
que Construccions Placar, SL, amb CIF , va depositar, amb data 07/04/2016, la quantitat de
800,00 € en concepte de “garantia reposició paviment expedient llicència d'obra menor
8833/16/93”, comptabilitzada amb el número de taló de càrrec 2016003711 (carta de
pagament 2016003711).
Vist l'informe de l'enginyera tècnica d'obres públiques municipal, de data 4 d'octubre de
2016, en el que indica: “comprovada la correcta reposició del paviment i la correcta connexió
amb el clavegueram municipal, procedix la devolució de la fiança.”
Vist l'informe jurídic, de data 6 d'octubre de 2016, emés pel cap de Secció de Territori,
Sostenibilitat i Dinamització econòmica, favorable per a la devolució de la fiança sol·licitada.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Considerant que, de conformitat amb el que disposa l'article 24.e) del Reial Decret Legislatiu
781/86, de 18 abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'alcaldia és l'òrgan competent per a la devolució de les fiances, 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. Autoritzar la devolució de la fiança de 800,00 € (carta de pagament número
2016003711), comptabilitzada amb data 4 d'abril de 2016, a Construccions Placar, SL, amb
CIF i domicili a efecte de notificacions en la Ceramista Abad, núm. 26, d'Onda, depositada
en concepte de garantia per a “reposició del ferm del paviment per les obres de connexió a
la xarxa general de clavegueram”, en el carrer Travessia primera del Camí Vell de Castelló.
Segon. Ordenar el pagament de la devolució de la fiança acordada en el punt precedent.
Tercer. Advertir a l'interessat que, per a procedir a la mencionada devolució, haurà de
presentar, en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta de pagament.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar el mateix a l'Àrea Econòmica, als
efectes oportuns. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació

d'edificis i vivendes d'Onda.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 10 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i
rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda per a l'exercici 2016.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases que
regulen la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de
vivendes i edificis residencials d’Onda, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler
d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 16 de data 6 de febrer de
2016.
Vist l'estudi de les sol·licituds presentades per:
–
–
–
–

Cesar Catalán Ponce
Comunidad de Propietarios C/ número 13, esquina C/ particular s/n
Comunidad de Propietarios C/ Ronda, núm. 33
Nuria Aguilella Mundó

Vists els informes de l'arquitecte tècnic de l'Oficina Municipal de la Rehabilitació en relació a
les sol·licituds rebudes, i d'acord amb les fotografies i pressupostos de l'actuació detallats
per partides, en els que s'especifiquen els costos dels subministraments del material
ceràmic, als efectes del que disposa la base quinta de les bases reguladores d'esta
convocatòria.
Vist que s'ha comprovat que els sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.
Vists els informes del TAG d'urbanisme units als expedients favorables a la concessió de la
subvenció, per considerar correcta la documentació aportada i proposta de valoració.
Vist l'informe i valoració de la proposta de resolució tècnica de la sol·licitud aprovada per la
Comissió de valoració en la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització econòmica, en sessió ordinària celebrada el 6 de setembre de 2016.
Vist l'informe i valoració de la proposta de resolució tècnica de la sol·licitud aprovada per la
Comissió de valoració en la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització econòmica, en sessió ordinària celebrada el 4 d’octubre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
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dels Entitats Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, B atribuïx a la
Junta de Govern, “12. Aprovar tots els actes relatius a subvencions que concedisca
l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSA:
Primer. Concedir les següents subvencions per a finançar ajudes econòmiques per a la
conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda, amb càrrec a l'aplicació
1522 48002 del vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

NIF/CIF

PRESSUPOST
PROTEGIBLE

QUANTIA
SUBVENCIÓ

8.851,00 €

3.982,95 €

14.812,00 €

5.000,00 €

CDAD PROP. C/ RONDA, NÚM. 33

4.000,00 €

1.200,00 €

AGUILELLA MUNDO, NURIA

5.698,76 €

3.131,20 €

33.361,76 €

13.314,15 €

CATALÁN PONCE, CESAR
CDAD PROP. C/
C/ PARTICULAR S/N

NÚM.

12,

ESQUINA

TOTAL

Segon. Aprovar la disposició i el reconeixement de les obligacions corresponents a les
subvencions concedides en el punt anterior per l'import consignat com a quantia de la
subvenció, amb càrrec al RC núm.22016101202.
Tercer. Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions anteriors.
Quart. Notificar este acord als interessats i traslladar a l'Àrea d'Administració, Servicis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. 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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