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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 33
Data: 26 d'agost de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 12 d'agost de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 85/2016.
1.3. Proposta d'aprovació del pagament de l'aportació municipal a Grups Polítics exercici 2016.
1.4. Proposta d'aprovació de la concessió d'ajudes a domicili (SAD) corresponents als mesos
de setembre a desembre de l'exercici 2016.
1.5. Proposta de tramitació de les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de
vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient
HBENER/2016/14/12 de l'exercici 2016 (1er bloc).
1.6. Proposta de tramitació de les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de
vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient
HBENER/2016/2/12 de l'exercici 2016 (2n bloc).
1.7. Proposta de tramitació de les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de
vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient
HBENER/2016/74/12 de l'exercici 2016 (1er bloc).
1.8. Proposta de tramitació de les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de
vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient
HBENER/2016/66/12 de l'exercici 2016 (1er bloc).
1.9. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació, per a la realització d'un Taller d'Ocupació Onda V.
1.10.Proposta d'acceptació de la minoració de la subvenció de la Conselleria d'Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació per a la contractació de persones desempleades, en
programes d'ocupació pública expedient EMCORP/2015/372/12.
1.11.Proposta d'aprovació de les bases de selecció d'alumnes de l'acció formativa, 2n
semestre, per al curs: «Tècniques de venda i atenció al client».

1.12.Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per al
Programa de ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015.
1.13.Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la mercantil
“Novo Tile from Spain 2014, S.L.” per a obres consistents en reforma d'oficines i
construcció d'entresolat, en l'Av. Astúries, núm. 1.
1.14.Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de serveis: “Subministrament
de personal per al Museu del Taulell”.
1.15.Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de serveis: “Col·locació i
subministrament de personal per a serveis de porteria en diverses dependències
municipals”.
1.16.Proposta de selecció de participants en la contractació de: "Escola municipal de teatre".
1.17.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Juí verbal 1.327/2015 del
Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Nules.
2.2. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 12 d'agost de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 12 d'agost de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 85/2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 23 d'agost de 2016, que diu:
“María Carmen Aguilella García,Tinent Alcalde de l'Àrea d'Administració, Serveis Municipals i
Política Social, fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia
núm. 1337/2015 de 22 de juny.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 85/2016, 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,
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Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny, de delegació de competències, modificat per decret de l'alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d'alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 85/2016 per import de 136.663,89 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 del pagament de l'aportació municipal a Grups Polítics
exercici 2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 12 d'agost de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, concejal d'Intervenció, Gestió Pressupostària i Recaptació, fent ús de
les facultats delegades per decret d'Alcaldia número 1337/2016, de 22 de juny, i decret
d'Alcaldía número 1869/2016 de 17 de setembre.
Vist l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 25 de juny del 2016, en el que s'aprova l'import a
pagar als Grups Polítics municipals.
Vista la sol·licitud presentada per Mª Carmen Aguilella García, portaveu del Grup municipal
Socialista de l'Ajuntament d'Onda, en la que es demana el pagament de l'aportació
concedida per l'Ajuntament per a l'exercici 2016.
Vista la sol·licitud presentada per Inmaculada Alós Canelles, portaveu del Grup municipal
del Partit Popular de l'Ajuntament d'Onda, en la que es demana el pagament de l'aportació
concedida per l'Ajuntament per a l'exercici 2016.
Vista la sol·licitud presentada per Lluis Pastor Catalán, portaveu del Grup municipal
Compromís de l'Ajuntament d'Onda, en la que es demana el pagament de l'aportació
concedida per l'Ajuntament per a l'exercici 2016.
Vista la sol·licitud presentada per Manuel Miguel Escrig Azor portaveu del Grup municipal
Onda Sí Se Puede de l'Ajuntament d'Onda, en la que es demana el pagament de l'aportació
concedida per l'Ajuntament per a l'exercici 2016.
Vista la sol·licitud presentada per Iván Tauste Ruiz portaveu del Grup municipal Esquerra

Unida del P.V. en Onda de l'Ajuntament d'Onda, en la que es demana el pagament de
l'aportació concedida per l'Ajuntament per a l'exercici 2016.
Vista la sol·licitud presentada per Pascual Vicente Mundina Sol, portaveu del Grup municipal
Ciutadans de l'Ajuntament d'Onda, en la que es demana el pagament de l'aportació
concedida per l'Ajuntament per a l'exercici 2016.
Vist que segons la declaració formulada pels portaveus, els Grups que representen no són
deutors amb la Hisenda Municipal, amb la Seguretat Social ni amb la Hisenda Pública.
Vista la Base 30ª.2: “Assignació a Grups Polítics”, de les Bases d'Execució del Pressupost
de l'exercici 2016, on s'especifica el procediment de les aportacions als Grups Polítics
municipals.
Vista la fiscalització d'esta proposta efectuada per la Intervenció municipal.
En virtut de l'article 23.2.b) de la Llei 7/1085 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, i
la Resolució número 1382/2011, d'11 de juny, de delegació de competències.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions següents:
Aplicació
Titular
pressupostària NIF
912/48000
GRUP MUNICIPAL
PARTIT SOCIALISTA

Concepte

Importe €

Aportació municipal per a finançar els
gastos de funcionament del grup polític,
any 2016

4.500,00 €

912/48000

GRUP MUNICIPAL
PARTIT POPULAR

Aportació municipal per a finançar els
gastos de funcionament del grup polític,
any 2016

4.800,00 €

912/48000

GRUP MUNICIPAL
Aportació municipal per a finançar els
PARTIT COMPROMIS gastos de funcionament del grup polític,
any 2016

2.400,00 €

912/48000

GRUP MUNICIPAL
PARTIT OSSP

Aportació municipal per a finançar els
gastos de funcionament del grup polític,
any 2016

2.400,00 €

912/48000

GRUP MUNICIPAL
PARTIT ESQUERRA
UNIDA PV D'ONDA

Aportació municipal per a finançar els
gastos de funcionament del grup polític,
any 2016

2.400,00 €
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Aplicació
Titular
pressupostària NIF
912/48000
GRUPO MUNICIPAL
PARTIT CIUTADANSONDA

Concepte
Aportació municipal per a finançar els
gastos de funcionament del grup polític,
any 2016

TOTAL

Importe €
2.400,00

18.900,00 €

Segon. Aprovar l'ordenació de pagament de les obligacions anteriors.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació de la concessió d'ajudes a domicili (SAD) corresponents als
mesos de setembre a desembre de l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social d'11 d'agost 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 d'ajuda a domicili corresponent a l'exercici
2016.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 11 de agost de 2016.
Considerant que l'art. 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema
de serveis socials en l'àmbit 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, segons es determina mitjançant un acord
d'ambdós Administracions, dins del marc del Pla Concertat que es desenvolupe
reglamentàriament.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en l'informe, corresponents a la prestació
del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), han firmat, i així consta en la sol·licitud d'ajuda
individual en el departament de Serveis Socials, la declaració de no estar sotmés en cap
prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03) i del
compliment d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren
exigit.
Considerant que també consta en l'expedient, l'informe emés pel servei de recaptació
municipal acreditatiu que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries amb la
Corporació, la validesa del qual acaba el 7 de febrer de 2017.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vist l'intervingut i conforme de la proposta per la Intervenció de Fons municipal.

Atés el dispost en 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: “12. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSE
Primer. Aprovar les següents ajudes individualitzades d'emergència per a la prestació del
servei d'ajuda a domicili segons el detall que s'acompanya corresponent als mesos de
septembre a desembre de l'exercici 2016:
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

QUANTÍA

1

71/16 SAD

modalidad mixta3h/sem at. personal
1h/sem at. Domestica

640,00 €

2

72/16 SAD

modalidad mixta 4h/sem at. personal
1h/sem at. Domestica

800,00 €

3

73/16 SAD

modalidad mixta3h/sem at. personal
2h/sem at. Domestica

800,00 €

4

74/16 SAD

modalidad mixta1h/sem at. personal
1h/sem at. Domestica

320,00 €

5

75/16 SAD

modalidad mixta 3h/sem at. Personal
1h/sem at. Domestica

640,00 €

6

77/16 SAD

modalidad mixta 4h/sem at. personal
1h/sem at. Domestica

800,00 €

7

78/16 SAD

modalidad mixta 3h/sem at. Personal
1h/sem at. Domestica

640,00 €

TOTAL

.............................

......................................................

4.640,00 €

B. Ajudes a abonar a l'empresa prestadora del servei
NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

QUANTÍA

1

76/16 SAD

modalidad mixta 3h/sem at. Personal
2h/sem at. Domestica

800,00 €

2

79/16 SAD

modalidad 5h/sem at. Personal.

800,00 €

TOTAL

.............................

......................................................

1.600,00 €

Estes ajudes quedaran interrompudes en cas de variació de les circumstàncies personals i
familiars que van motivar la concessió de les mateixes: en estos casos es realitzarà, si és
procedent, el reintegrament de les quantitats corresponents.
Segon. Denegar les següents ajudes individualitzades d'emergència per a la prestació del
Servei d'Ajuda a Domicili de l'exercici 2016 pel motiu que s'indica en cada cas:
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NÚM.
1
2

EXPEDIENT
80/16 SAD
81/16 SAD

CONCEPTE
SAD
SAD

CAUSA DENEGACIÓ
1
1

Causa de denegació:
1. Per superar la renda per capita fixada i tindre xarxa familiar de suport.

Tercer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes
individualitzades d'emergència per a la prestació del servei d'ajuda a domicili corresponent
als mesos de septembre a desembre de l'exercici 2016 (directes als sol·licitants), aprovades
en el punt primer A, relacionades en l'annex I, per import de 4.640,00 euros, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.19974) del
vigent pressupost general.
Quart. Autoritzar les despeses de les ajudes individualitzades d'emergència per a la
prestació del servei d'ajuda a domicili corresponent als mesos de septembre a desembre de
l'exercici 2016 (pagament a tercers), aprovades en el punt primer B, relacionades en l'annex
II, per import de 1.600,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC
amb número d'operació 2.2016.1.19974 ) del vigent pressupost general.
Quint. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt segon.
Sext. Notificar la present resolució als interessats i traslladar-la a l'Àrea d'Hisenda. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de tramitació de les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua
de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient
HBENER/2016/14/12 de l'exercici 2016 (1er bloc).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 18 d'agost de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, publicada en el DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015, per la qual es
regulen i convoquen subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc
d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a evitar el tall dels subministraments d'energia
elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d'exclusió social, així com per a contribuir al
pagament del lloguer de la vivenda a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se
vist obligades a oferir la seua vivenda habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i
no poden afrontar-ho.
Vista la resolució de data 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/14/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 9.933,78 euros per a

evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa.
Considerant que alguns dels beneficiaris de les dites subvencions ja han rebut directament
per part de l'Ajuntament ajudes pels mateixos conceptes i en el període subvencionat
segons el detall que s'acompanya:
BENEFICIARIS

IMPORT CONCEDIT
RESOLUCIÓ CONSELLERIA
(octubre 2015 a febrer 2016)

IMPORT CONCEDIT PER
AJUNTAMENT
(octubre 2015 a febrer
2016)

ACORD MUNICIPAL D'APROVACIÓ
DE LES AJUDES ABONADES PER
L'AJUNTAMENT

73373916Y

193,40 €

192,00 €

JGL 17/07/2015

24476475J

651,00 €

384,00 €

JGL 12/02/2016

X7282760V

634,35 €

384,00 €

JGL 28/12/2015

X6688320N

531,89 €

358,40 €

JGL 28/12/2015

X5133216F

647,37 €

544,00 €

JGL 13/11/2015

X4435407H

612,48 €

307,20 €

JGL 28/12/2015

X2748406K

622,61 €

272,00 €

JGL 17/07/2015

3.893,10 €

2.441,60 €

TOTAL

Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons.
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.
PROPOSA
Primer. Tramitar les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no
poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient HBENER/2016/14/12 de
l'exercici 2016 (1er bloc) segons el detall que s'acompanya (desenvolupat en l'annex I):
BENEFICIARIS

IMPORT CONCEDIT PER
RESOLUCIÓ CONSELLERIA
DE POBRESA ENERGÈTICA
(octubre 2015 a febrer 2016)

IMPORT PREVI ABONAT PER
AJUNTAMENT EN CONCEPTE DE
POBRESA ENERGÈTICA
(octubre 2015 a febrer 2016)

IMPORT APROVAT
(pendent d'abonar al
beneficiari en concepte de
pobresa energètica)

73373916Y

193,40 €

0,00 €

193,40 €

24476475J

651,00 €

107,90 €

543,10 €

X7282760V

634,35 €

203,98 €

430,37 €

X6688320N

531,89 €

100,00 €

431,89 €

X5133216F

647,37 €

200,00 €

447,37 €

X4435407H

612,48 €

200,00 €

412,48 €

622,61 €

100,00 €

522,61 €

3.893,10 €

911,88 €

2.981,22 €

X2748406K
TOTAL

Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació dels gastos de les subvencions per a
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evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer directes als sol·licitants, relacionats anteriorment, per import total de 2.981,22 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària (RC amb número d'operació 2.2016.1.20255) del
vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt segon.
Quart. Notificar la present resolució als interessats i traslladar el present acord a l'Àrea
d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta de tramitació de les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua
de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient
HBENER/2016/2/12 de l'exercici 2016 (2n bloc).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 18 d'agost de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, publicada en el DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015, per la qual es
regulen i convoquen subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc
d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a evitar el tall dels subministraments d'energia
elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d'exclusió social, així com per a contribuir al
pagament del lloguer de la vivenda a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se
vist obligades a oferir la seua vivenda habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i
no poden afrontar-ho.
Vista la resolució de data 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/2/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 7.677,50 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa.
Considerant que alguns dels beneficiaris de les dites subvencions ja han rebut directament
per part de l'Ajuntament ajudes pels mateixos conceptes i en el període subvencionat
segons el detall que s'acompanya:
BENEFICIARIS

IMPORT CONCEDIT
RESOLUCIÓ CONSELLERIA
(octubre 2015 a gener 2016)

IMPORT CONCEDIT PER
AJUNTAMENT
(octubre 2015 a gener
2016)

ACORD MUNICIPAL D'APROVACIÓ
DE LES AJUDES ABONADES PER
L'AJUNTAMENT

54283771E

400,00 €

435,20 €

Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 16/10/2015

20460920M

400,00 €

200,00 €

Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 13/05/2016

TOTAL

800,00 €

635,20 €

Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons.
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. Tramitar les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no
poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient HBENER/2016/2/12 de
l'exercici 2016 (2n bloc) segons el detall que s'acompanya (desenvolupat en l'annex I):
BENEFICIARIS

IMPORT CONCEDIT PER
RESOLUCIÓ CONSELLERIA
DE POBRESA ENERGÈTICA
(octubre 2015 a gener 2016)

IMPORT PREVI ABONAT PER
AJUNTAMENT EN CONCEPTE DE
POBRESA ENERGÈTICA
(octubre 2015 a gener 2016)

IMPORT APROVAT
(pendent d'abonar al
beneficiari en concepte de
pobresa energètica)

54283771E

400,00 €

175,20 €

224,80 €

20460920M

400,00 €

0,00 €

400,00 €

TOTAL

800,00 €

175,20 €

624,80 €

Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les subvencions per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer directes als sol·licitants, relacionats anteriorment, per import total de 624,80 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació
2.2016.1.20254) del vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt segon.
Quart. Notificar la present resolució als interessats i traslladar el present acord a l'Àrea
d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta de tramitació de les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua
de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient
HBENER/2016/74/12 de l'exercici 2016 (1er bloc).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 22 d'agost de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, publicada en el DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015, per la qual es
regulen i convoquen subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc
d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Vivenda, Obres
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Públiques i Vertebració del Territori per a evitar el tall dels subministraments d'energia
elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d'exclusió social, així com per a contribuir al
pagament del lloguer de la vivenda a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se
vist obligades a oferir la seua vivenda habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i
no poden afrontar-ho.
Vista la resolució de data 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2074/66/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 10.031,22 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa.
Considerant que alguns dels beneficiaris de les dites subvencions ja han rebut directament
per part de l'Ajuntament ajudes pels mateixos conceptes i en el període subvencionat
segons el detall que s'acompanya:
BENEFICIARIOS

IMPORTE CONCEDIDO
RESOLUCIÓN CONSELLERIA
(octubre 2015 a març 2016)

IMPORTE CONCEDIDO
POR AYUNTAMIENTO
(octubre 2015 a marc
2016)

ACUERDO MUNICIPAL DE
APROBACIÓN DE LAS AYUDAS
ABONADAS POR EL
AYUNTAMIENTO

75065339D

331,70 €

384,00 €

JGL 28/12/2015

51046240V

214,89 €

0,00 €

47834844L

603,86 €

127,50 €

JGL 04/03/2016

47601331W

641,27 €

448,00 €

JGL 28/12/2015

18983377M

254,11 €

0,00 €

JGL 12/08/2016

18913249G

268,26 €

0,00 €

JGL 12/08/2016

18900968M

203,35 €

290,35 €

JGL 25/09/2015 y JGL 11/03/2016

X7531227S

1.079,89 €

384,00 €

JGL 28/12/2015

X7028747Q

146,53 €

409,60 €

JGL 28/12/2015

X6326731Y

143,56 €

0,00 €

JGL 13/05/2016

X5610169D

230,81 €

409,60 €

JGL 28/12/2015

X5121014H

182,83 €

432,00 €

JGL 04/03/2016

X2491204M

178,24 €

272,00 €

JGL 25/09/2015 y JGL 12/02/2016

243,36 €

288,00 €

JGL 28/12/2015

4.722,66 €

3.445,05 €

X3685650S
TOTAL

Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons.
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. Tramitar les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no

poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient HBENER/2016/74/12 de
l'exercici 2016 (1er bloc) segons el detall que s'acompanya (desenvolupat en l'annex I):
BENEFICIARIS

IMPORT CONCEDIT PER
RESOLUCIÓ CONSELLERIA
DE POBRESA ENERGÈTICA
(octubre 2015 a març 2016)

IMPORT PREVI ABONAT PER
AJUNTAMENT EN CONCEPTE DE
POBRESA ENERGÈTICA
(octubre 2015 a març 2016)

IMPORT APROVAT
(pendent d'abonar al
beneficiari en concepte de
pobresa energètica)

75065339D

331,70 €

0,00 €

331,70 €

51046240V

214,89 €

0,00 €

214,89 €

47834844L

603,86 €

0,00 €

603,86 €

47601331W

641,27 €

48,00 €

593,27 €

18983377M

254,11 €

0,00 €

254,11 €

18913249G

268,26 €

0,00 €

268,26 €

18900968M

203,35 €

0,00 €

203,35 €

X7531227S

1.079,89 €

200,00 €

879,89 €

X7028747Q

146,53 €

0,00 €

146,53 €

X6326731Y

143,56 €

0,00 €

143,56 €

X5610169D

230,81 €

0,00 €

230,81 €

X5121014H

182,83 €

0,00 €

182,83 €

X2491204M

178,24 €

0,00 €

178,24 €

X3685650S

243,36 €

0,00 €

243,36 €

4.722,66 €

248,00 €

4.474,66 €

Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les subvencions per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer directes als sol·licitants, relacionats anteriorment, per import total de 4.474,66 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària (RC amb número d'operació 2.2016.1.20315) del
vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt segon.
Quart. Notificar la present resolució als interessats i traslladar el present acord a l'Àrea
d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de tramitació de les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua
de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient
HBENER/2016/66/12 de l'exercici 2016 (1er bloc).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 22 d'agost de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, publicada en el DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015, per la qual es
regulen i convoquen subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc
d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.

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

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a evitar el tall dels subministraments d'energia
elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d'exclusió social, així com per a contribuir al
pagament del lloguer de la vivenda a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se
vist obligades a oferir la seua vivenda habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i
no poden afrontar-ho.
Vista la resolució de data 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/66/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 10.414,02 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa.
Considerant que alguns dels beneficiaris de les dites subvencions ja han rebut directament
per part de l'Ajuntament ajudes pels mateixos conceptes i en el període subvencionat
segons el detall que s'acompanya:
BENEFICIARIS

IMPORT CONCEDIT
RESOLUCIÓ CONSELLERIA
(octubre 2015 a febrer 2016)

IMPORT CONCEDIT PER
AJUNTAMENT
(octubre 2015 a febrer
2016)

ACORD MUNICIPAL D'APROVACIÓ
DE LES AJUDES ABONADES PER
L'AJUNTAMENT

54283081E

194,67 €

384,00 €

JGL 28/12/2015

X5545772N

620,42 €

358,40 €

JGL 28/12/2015

X7514109D

639,64 €

192,00 €

JGL 18/12/2015

X7309525X

659,51 €

144,00 €

JGL 25/09/2015

X7081127W

496,19 €

358,00 €

JGL 28/12/2015

X5715794H

127,36 €

340,00 €

JGL 17/07/2015

X5121263Z

136,65 €

358,40 €

JGL 28/12/2015

655,54 €

435,00 €

JGL 18/12/2015

3.529,98 €

2.569,80 €

X4290213T
TOTAL

Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons.
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. Tramitar les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no
poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient HBENER/2016/66/12 de
l'exercici 2016 (1er bloc) segons el detall que s'acompanya (desenvolupat en l'annex I):

BENEFICIARIS

IMPORT CONCEDIT PER
RESOLUCIÓ CONSELLERIA
DE POBRESA ENERGÈTICA
(octubre 2015 a febrer 2016)

IMPORT PREVI ABONAT PER
AJUNTAMENT EN CONCEPTE DE
POBRESA ENERGÈTICA
(octubre 2015 a febrer 2016)

IMPORT APROVAT
(pendent d'abonar al
beneficiari en concepte de
pobresa energètica)

54283081E

194,67 €

0,00 €

194,67 €

X5545772N

620,42 €

236,57 €

383,85 €

X7514109D

639,64 €

160,00 €

479,64 €

X7309525X

659,51 €

94,00 €

565,51 €

X7081127W

496,19 €

0,00 €

496,19 €

X5715794H

127,36 €

0,00 €

127,36 €

X5121263Z

136,65 €

0,00 €

136,65 €

X4290213T

655,54 €

0,00 €

655,54 €

3.529,98 €

490,57 €

3.039,41 €

Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les subvencions per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer directes als sol·licitants, relacionats anteriorment, per import total de 3.039,41 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària (RC amb número d'operació 2.2016.1.20314) del
vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt segon.
Quart. Notificar la present resolució als interessats i traslladar el present acord a l'Àrea
d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Ocupació, per a la realització d'un Taller d'Ocupació
Onda V.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 12 d'agost de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 11/2016, de 15 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació, per la qual s'aproven les bases reguladores i es determina
el programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació, publicada en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana número 7832, de 20 de juliol de 2016.
Vist que l'Ajuntament té previst dur a terme un Taller d'Ocupació, amb una duració de 12
mesos, per a la formació professional i la posterior inserció laboral de l'alumnat.
Vist l'esborrany del projecte Taller d'Ocupació Onda V, les especialitats formatives a impartir
seran:
- Agricultura Ecològica
- Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
Vist el pressupost global del projecte que ascendix a 400.927,20 euros, que es cofinançaran
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entre l'Ajuntament que aportarà 30.000 euros i amb la subvenció a sol·licitar a la Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, per import de 370.927,20
euros.
Vista la retenció de crèdit amb número d'operació 22016119976 i 22016800105, per a
l'aportació municipal dels anys 2016 i 2017, que ascendix a 30.000 euros.
Vista la fiscalització de la present proposta per la interventora acctal.
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 el Decret de
l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 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. Aprovar l'esborrany del projecte del Taller d'Ocupació Onda V, en les especialitats
formatives d'Agricultura Ecològica i Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials, el pressupost global de les quals ascendix a 400.927,20 euros.
Segon. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Ocupació per import de 370.927,20 euros, a l'empara de l'Orde 11/2016, de 15 de
juliol.
Tercer. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Orde en cas de
concessió de l'ajuda sol·licitada.
Quart. Comprometre's a realitzar les operacions pressupostàries pertinents per a dur a
terme el finançament i execució del gasto generat per la subvenció sol·licitada, una vegada
resolta la convocatòria i en funció de la mateixa.
Quint. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.
Sext. Traslladar el present acord a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Ocupació i als servicis econòmics municipals als efectes procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'acceptació de la minoració de la subvenció de la Conselleria
d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per a la contractació de persones
desempleades, en programes d'ocupació pública expedient EMCORP/2015/372/12.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 d'agost de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la

Conselleria d'Economia,

Indústria, Turisme i Ocupació per a finançar la contractació de persones desempleades en el
programa d'ocupació pública d'interés general i social per a la realització d'actuacions en
municipis declarats turístics de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2015, a l'empara de
l'Orde 43/2014, de 30 de desembre, publicada en el DOCV núm. 7462 de 10 de febrer de
2015.
Vista la Resolució del Director General d'Ocupació i Formació de data 18 de maig, Registre
d'Entrada en l'Ajuntament de data 19 de maig, per la qual es concedix una subvenció de
3.569,38 euros per a la contractació d'un treballador a mitja jornada durant 3 mesos per al
projecte Servicis prestats en l'oficina Tourist Info Onda, expte. núm. EMCORP/2015/372/12
de Conselleria.
Vist que l'Ajuntament d'Onda va presentar documentació justificativa de l'esmentada
subvenció en el termini establit.
Vist el certificat d'ingrés en l'Ajuntament d'Ona de data 28/07/2016, corresponent al restant
40 %, corresponent a la liquidació de la subvenció concedida, per import de 1.427,60 €.
Vista la resolució del director territorial de data 23 de juny de 2016, i amb registre d'entrada
3 d'agost de 2016, per la que s'accepta la documentació de justificació presentada, i es
minora la subvenció concedida en la quantitat de 0'15 euros, per ser el gasto justificat
inferior a la quantia de la subvenció.
Vist l'informe emés respecte d'això amb data 16 d'agost de 2016, per la tècnic de comerç,
turisme i ocupació, de justificació de la minoració.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció acctal. 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 atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions a què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Acceptar la resolució del Director Territorial d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació, de data 23 de juny de 2016 (NRE núm. 14927 de
03/08/2016), d'acceptació de la documentació de justificació presentada, minoració de la
subvenció en la quantitat de 0,15 euros, relativa a la subvenció concedida per a finançar la
contractació de persones desempleades en programes d'ocupació pública, expedient
EMCORP/2015/372/12.
Segon. Comunicar este acord a la Intervenció Municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta d'aprovació de les bases de selecció d'alumnes de l'acció formativa, 2n
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semestre, per al curs: «Tècniques de venda i atenció al client».
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 d'agost de 2016, que diu:
“Vist que l'Ajuntament d'Onda està desenvolupant el programa Onda Inserta: Programa
d'Inserció Laboral, l'objectiu general del qual és promoure l'ocupació i millorar la situació
sociolaboral de les persones desempleades del municipi d'Onda, especialment d'aquelles
que pertanyen a col·lectius amb més dificultats per a l'accés a l'ocupació, intervenint en els
distints àmbits que obstaculitzen el seu accés al mercat de treball i facilitant la seua inserció
laboral oferint-los un servici d'acompanyament i tutorització que els proporcionen els
recursos necessaris i faciliten la seua incorporació al mercat laboral.
Vist que l'Ajuntament considera prioritària la formació professional específica per a persones
desempleades, per mitjà de programes formatius adaptats a les necessitats concretes del
teixit econòmic i empresarial, amb compromisos d'inserció laboral efectiva, i que a més
atenga tant la formació bàsica com compensatòria del col·lectiu implicat, que els permeta
cobrir les carències formatives que dificulten el seu accés directe al món laboral.
Vistes les Bases elaborades per a la selecció de l'alumnat de l'acció formativa dirigida a
persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserta:
Especialitat:
NÚM. Hores:
NÚM. alumnes/as:
Impartició formació teòrica:
Pràctiques no laborals:

Tècniques de venda i atenció al client
150 hores (60h de formació teòrica, 15h habilitats
socioprofessionals i 75h de pràctiques no laborals)
15
Centre d'Ocupació i Cultura (Onda)
Es realitzaran en empreses de la província de Castelló.

Vist l'informe favorable de la tècnic de comerç, turisme i ocupació, que consta en l'expedient.
Atès 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 en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de delegació de competències en
la Junta de Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Aprovar les Bases per a la selecció de l'alumnat de les accions formatives dirigides a
persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserta, per al 2n semestre per al
curs: “Tècniques de venda i atenció al client”.
Segon. Publicar les bases en el tauler d'edictes i pàgina web de l'Ajuntament.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides
per al Programa de ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015.

Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 17 d'agost 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.
Vist que la Junta de Govern local, en data 6 de novembre de 2015, va concedir a l'interessat
una subvenció per import de 1.500 € per al programa d'ajudes a la contractació, Onda
Emplea 2015,y va ordenar el pagament de la mateixa.
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 presentada per Gabriel Besleaga.
Vist l'informe favorable emes per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció acctal., 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 subvenció presentada per Gabriel Besleaga, amb NIF
núm. , per import de 1.500 €, concedida en l'exercici 2015.
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.
1.13. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la
mercantil “Novo Tile from Spain 2014, S.L.” per a obres consistents en reforma
d'oficines i construcció d'entresolat, en l'Av. Astúries, núm. 1.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 12 d'agost de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/39, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació
presentada per la mercantil “Novo Tile from Spain 2014, S.L.”, amb CIF núm. i domicili als
efectes de notificacions en l'apartat de correus número 312, d'Onda, per a obres consistents
en reforma d'oficines i construcció d'entresolat, en l'Av. Astúries, núm. 1, segons projecte
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redactat per l'arquitecte Ramón Miravet Aymerich i visat pel col·legi professional amb data
21 de juny de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que consta en l'expedient acta de compareixença davant del secretari municipal, de
data 12 d'agost de 2016, en la que s'assumix la responsabilitat de la possible denegació de
posteriors llicències, per estar subjecta l'activitat a instrument ambiental.
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 SUD-1, 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 administratiu comercial a què es destina
les esmentades obres és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté
l'Ordenança.
Considerant que les mencionades obres complixen amb els requisits per a l'edificació de
solars que determina l'article 177 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 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 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 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 de municipal d'edificació a la mercantil “Novo Tile from
Spain 2014, S.L.”, amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions en l'apartat de
correus número 312, d'Onda, per a obres consistents en reforma d'oficines i construcció
d'entresolat, en l'Av. Astúries, núm. 1, amb referència cadastral 5876801YK3257N0001LP,
segons projecte redactat per l'arquitecte Ramón Miravet Aymerich i visat pel col·legi

professional amb data 21 de juny de 2016. Hi ha estudi de seguretat i salut i estudi de gestió
de residus. El pressupost declarat de les obres és de 120.200 euros, sent el constructor
José Villalr Edo.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, de
conformitat amb l'article 219.1 de la LOTUP.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el treball, així com el que disposa l'Estudi de Seguretat i en
el corresponent Pla de seguretat de l'obra.
3. 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.
4. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si l'haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants de la vorera, amb els mitjans adequats (marquesines, passarel·les...),
en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
5. Les condicions de funcionalitat de la intervenció projectada estaran en funció de la
llicència ambiental autoritzada, per la qual cosa les obres i instal·lacions s'hauran d'adaptar
a aquella.
6. A la finalització de l'obra haurà d'aportar certificat final d'obra firmat i visat.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Inici: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord.
B) Execució de les obres: sis mesos, comptat des de la data de la inici.
Els referits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat sempre que la llicència siga conforme amb la
legislació vigent en el moment de sol·licitud de pròrroga.
Quart. Notificar el present acord a la mercantil interessada i traslladar del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de serveis:
“Subministrament de personal per al Museu del Taulell”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
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Econòmica d'11 d'agost de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 03/02/2014, va adjudicar a Eulen, SA, el
contracte: “Subministrament de personal per al Museu del Taulell”, formalitzat en data
11/02/2014, amb una duració inicial d'1 any, prorrogable anualment fins un màxim de 2 anys.
Vist que en data 02/02/2015 es va aprovar la corresponent pròrroga, per la qual cosa el
mateix va finalitzar l'11/02/2016, i que s'ha firmat la corresponent acta de recepció en data
12/02/2016.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
depositar fiança definitiva, per import de 4.623,16 €, carta de pagament amb número
d'operació 3.2014.1.00091, de data 31/01/2014.
Vist que ha transcorregut el termini de 6 mesos fixat com a període de garantia.
Vist l'anunci publicat en el Perfil de Contractant i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per
un termini de 15 dies, a què no s'ha presentat cap reclamació.
Vist l'informe redactat pel director del Museu del Taulell-Jefe de la Secció de Patrimoni, de
data 19/07/2016, en el que manifesta que no hi ha inconvenients respecte a l'execució
material del contracte que impedisquen la devolució de la garantia definitiva.
Vist l'informe de Tresoreria de data 14/07/2016.
Atès el que disposa l'article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Tornar a la mercantil Eulen, SA, CIF la fiança depositada en concepte de garantia
definitiva del contracte: "Subministrament de personal per al Museu del Taulell", per import
de 4.623,16 €, carta de pagament amb número d'operació 3.2014.1.00091.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en les
oficines de la Tresoreria municipal l'original de la carta de pagament.
Tercer. Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, als efectes
pressupostaris i comptables oportuns, i a l'Àrea de promoció cultural i serveis a la
ciutadania.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de serveis:
“Col·locació i subministrament de personal per a serveis de porteria en diverses

dependències municipals”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica d'11 d'agost de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 03/02/2014, va adjudicar a Eulen, SA, el
contracte: “Col·locació i subministrament de personal per a serveis de porteria en diverses
dependències municipals”, formalitzat en data 11/02/2014, amb una duració inicial d'1 any,
prorrogable anualment fins un màxim de 2 anys.
Vist que en data 02/02/2015 es va aprovar la corresponent pròrroga, per la qual cosa el
mateix va finalitzar l'11/02/2016, i que s'ha firmat la corresponent acta de recepció en data
12/02/2016.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
depositar fiança definitiva, per import de 9.800,00 €, carta de pagament amb número
d'operació 3.2014.1.00090, de data 31/01/2014.
Vist que ha transcorregut el termini de 6 mesos fixat com a període de garantia.
Vist l'anunci publicat en el Perfil de Contractant i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per
un termini de 15 dies, a què no s'ha presentat cap reclamació.
Vist l'informe redactat pel TAG de la Secció de Secretaria, de data 15/07/2016, en el que
manifesta que no hi ha inconvenients respecte a l'execució material del contracte que
impedisquen la devolució de la garantia definitiva.
Vist l'informe de Tresoreria de data 14/07/2016.
Atès el que disposa l'article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Tornar a la mercantil Eulen, SA, CIF la fiança depositada en concepte de garantia
definitiva del contracte: "Col·locació i subministrament de personal per a serveis de porteria
en diverses dependències municipals", per import de 9.800,00 €, carta de pagament amb
número d'operació 3.2014.1.00090.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en les
oficines de la Tresoreria municipal l'original de la carta de pagament.
Tercer. Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, als efectes
pressupostaris i comptables oportuns, i a l'Àrea d'administració, serveis municipals i política
social.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta de selecció de participants en la contractació de: "Escola municipal de
teatre".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 d'agost de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 22/07/2016, va aprovar la contractació
del servei "Escola municipal de teatre", el pressupost base de licitació de la qual és de
32.810,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (6.890,10 €), que suposa un import total de
39.700,10 € (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 29/07/2016, va aprovar l'expedient de
contractació, la despesa i la seua licitació.
Vist l'acte d'apertura de sol·licituds de participació del dia 19/08/2016 i l'acta de la mesa de
contractació que conté la proposta d'invitació a l'empresa seleccionada a presentar
proposició.
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. Seleccionar per a la següent fase a les empreses:
1. Associació Ploma Teatre Segon. Invitar-la a presentar la proposició en el termini de 15 dies des de l'enviament de la
invitació.
Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Perfil de contractant municipal.
Quart. Comunicar el present acord a l'Àrea de promoció cultural i serveis a la ciutadania.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.17. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Juí verbal 1327/2015
del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Nules.
Secretaria dóna compte de la Sentència número 103/2016 del Jutjat de Primera Instància i
Instrucció número 2 de Nules, de data 20 de juny de 2016, dictada en el Procediment Juí
verbal 1327/2015, per la qual s'estima la demanda interposada per l'Ajuntament d'Onda
contra Sorin Nita i Zurich Insurance PLC, condemnant als demandats a abonar la quantitat
de 1.438,54 €, pels danys causats en béns municipals com a conseqüència d'un sinistre
ocorregut el dia 16 de novembre de 2013, en el que el vehicle matrícula , conduït per Sorin
Nita i propietat del mateix, va col·lidir contra un fanal en l'avinguda de Castella La Manxa –
avinguda de la Mediterrània.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord
i còpia de la Sentència a la Secció de Secretaria i a la Tresoreria municipal.
2.2. 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.

