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: 7
Data: 19 de febrer de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.00 a 13.20 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 12 de febrer de 2016.
1.2. Proposta de rectificació acord d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de
Ciutadania (RGC) corresponent als retards de l'any 2015.
1.3. Proposta de rectificació acord d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de
Ciutadania (RGC) corresponent al mes de gener de 2016.
1.4. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Asociación Castellón Contra el
Cáncer” per a l'exercici 2016.
1.5. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Asociación Provincial de familiares
de personas con la enfermedad de alzheimer y otras demencias de Castellón” per a
l'exercici 2016.
1.6. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Fundación Amigó” per a l'exercici
2016.
1.7. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Cáritas Parroquial de San
Bartolomé, Cáritas Parroquial de La Asunción y Cáritas Parroquial Virgen Del Carmen” per
a l'exercici 2016.
1.8. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Parroquia San Bartolomé de
Onda” per a l'exercici 2016.
1.9. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb la Asociació
Quisqueya Ong de Onda per a l'exercici 2016.
1.10.Proposta de denegació d'ajudes del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) a partir del mes de
març de l'exercici 2016.
1.11.Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Kana Qiu, per a
adequació de local per a cafeteria-pastisseria i despatx de pa, en l'Av. País Valencià,
número 37-baix.

1.12.Proposta de pagament amb minoració de la subvenció de la Conselleria d'Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació, destinada a la contractació de persones desempleades en
el programa d'ocupació pública d'interés general i social per a la realització d'actuacions en
el medi natural. Exercici 2014. Programa EZONAI/2014/128/12.
1.13.Proposta de pagament amb minoració de la subvenció de la Conselleria d'Economia,
Indústria, Turisme i Ocupació, destinada a la contractació de persones desempleades en
el programa d'ocupació publica d'interés general i social per a la realització d'actuacions en
el medi natural. Exercici 2014. Programa EZONAI/2014/331/12.
1.14.Proposta d'adjudicació del contracte de servei: "Pintura i senyalització viària".
1.15.Proposta d'adjudicació del contracte de servei: "Retirada de vehicles de la via pública
per mitjà de grua".
1.16.Proposta d'adjudicació del contracte de servei: "Manteniment de les instal·lacions de
llanterneria, climatització, A.C.S i gas".
1.17.Proposta d'adjudicació del contracte de servei: "Manteniment de la xarxa semafòrica".
1.18.Proposta d'aprovació de la 2a pròrroga del contracte del servei: “Fusteria per al
manteniment de la ciutat i edificis municipals”.
1.19.Proposta d'aprovació de la 2a pròrroga del contracte del servei: “Manteniment de les
instal·lacions d'enllumenat públic i edificis municipals”.
1.20.Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei:
"Fusteria metàl·lica per al manteniment de la ciutat i edificis municipals".
1.21.Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei: "Servei
d'ambulàncies".
1.22.Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de servei: “Manteniment i
conservació de les instal·lacions de sistemes d'intrusió i protecció contra incendis dels
edificis municipals”.
1.23.Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte d'obra: “Estabilització dels trams
arquitectònics de la vessant sud del castell i recuperació de l'alcassaba. Fase II”.
1.24.Proposta de devolució fiança depositada per error en garantia del contracte de servei:
"Retirada de vehicles de la via pública per mitjà de grua".
1.25.Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de gestió de servei
públic: "Gestió del bar-cafeteria del CIM i cafeteria del Centre de Dia".
1.26.Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei:
"Telecomunicacions mòbils corporatives de l'Ajuntament d'Onda".
1.27.Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei: "Lloguer,
muntatge i desmuntatge d'escenaris en el terme municipal d'Onda".
1.28.Proposta d'aprovació de la concessió d'ajudes del programa Xarxa de Llibres de Text de
la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
1.29.Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Unió
Musical Santa Cecília d'Onda.
1.30.Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Societat
Artístic Musical Vila d'Onda.
1.31.Proposta d'aprovació de les Bases específiques de la convocatòria per a la concessió de
subvencions per a la realització de programes culturals i de participació ciutadana a
associacions d'Onda (Pressupost 2016).
1.32.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Abreviat 000278/2014.
2.2. Dació de compte de la Sentència dictada en el Recurs d'apel·lació número 1730/2011,
relatiu al Procediment Ordinari 986/2009.
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2.3. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 12 de febrer de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 12 de febrer de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta de rectificació acord d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de
Ciutadania (RGC) corresponent als retards de l'any 2015.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 15 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2016, d'aprovació de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC) corresponent als retards de l'any 2015.
Vist que l'expedient 3TC12084R00452015, s'ha tramitat per Serveis Socials amb el número
de NIF 53225371S.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 15 de febrer de 2016, que
manifesta l'existència d'un error en el número de NIF de l'expedient 3TC12084R00452015
sent el correcte 53225371J.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
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. Rectificar l'Annex I de la proposta d'acord d'aprovació de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) corresponent als retards de l'any 2015 de la Junta de
Govern Local de 12 de febrer de 2016, en els termes establits en l'informe del directorpsicòleg de l'Equip Social de Base de 15 de febrer de 2016 i que consta entre la
documentació de l'expedient.
Segon. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta de rectificació acord d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de

Ciutadania (RGC) corresponent al mes de gener de 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 15 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 12 de febrer de 2016, d'aprovació de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC) corresponent al mes de gener de 2016.
Vist que l'expedient 3TC12084R00452015, s'ha tramitat per Serveis Socials amb el número
de NIF 53225371S.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 15 de febrer de 2016, que
manifesta l'existència d'un error en el número de NIF de l'expedient 3TC12084R00452015
sent el correcte 53225371J.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
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. Rectificar l'Annex I de la proposta d'acord d'aprovació de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) corresponent al mes de gener de 2016 de la Junta de
Govern Local de 12 de febrer de 2016, en els termes establits en l'informe del directorpsicòleg de l'Equip Social de Base de 15 de febrer de 2016 i que consta entre la
documentació de l'expedient.
Segon. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Asociación Castellón
Contra el Cáncer” per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 15 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de conveni de col·laboració amb“Asociación
Castellón Contra el Cáncer” per a l'exercici 2016.
Vist l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist que “Asociación Castellón Contra el Cáncer” té com a fins primordials: la ajuda a
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aquestos malalts i al seu entorn familiar mitjançant el tractament mèdic i psicològic, a fi
d´aconseguir la seua integració a la societat, així com desenvolupar programes de
prevenció.
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.
Atés 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 1337/2015, de 22 de juny de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb “Asociación Castellón Contra el Cáncer”,
amb CIF , per a l'exercici 2016 per import de 14.800,00 euros.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 231.48003 del vigent pressupost general.
Tercer. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Asociación Provincial de
familiares de personas con la enfermedad de alzheimer y otras demencias de
Castellón” per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 15 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de conveni de col·laboració amb “Asociación
Provincial de familiares de personas con la enfermedad de alzheimer y otras demencias de
Castellón” per a l'exercici 2016.
Vist l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist que “Asociación Provincial de familiares de personas con la enfermedad de alzheimer y
otras demencias de Castellón” té com a fins primordials: la ajuda a aquestos malalts i al
seu entorn familiar pel mig del Centre de Dia a Onda i diferents programes de prevenció
d´aquestes enfermetats.

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.
Atés 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 1337/2015, de 22 de juny de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb “Asociación Provincial de familiares de
personas con la enfermedad de alzheimer y otras demencias de Castellón”, amb CIF , per a
l'exercici 2016 per import de 17.000,00 euros.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 231.48003 del vigent pressupost general.
Tercer. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Fundación Amigó” per a
l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 15 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de conveni de col·laboració amb “Fundación
Amigó” per a l'exercici 2016.
Vist l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist que “Fundación Amigó” té com a fins primordials: la ajuda a aquestes persones/families,
utilitzant tractament psicològic, mèdic i relacional amb el fi d'aconseguir la seua inserció
social.
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.
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Atés 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 1337/2015, de 22 de juny de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb “Fundación Amigó”, amb CIF , per a
l'exercici 2016 per import de 5.805,43 euros.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 231.48003 del vigent pressupost general.
Tercer. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Cáritas Parroquial de San
Bartolomé, Cáritas Parroquial de La Asunción y Cáritas Parroquial Virgen Del
Carmen” per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 15 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de conveni de col·laboració amb “Cáritas
Parroquial de San Bartolomé, Cáritas Parroquial de La Asunción y Cáritas Parroquial Virgen
Del Carmen” per a l'exercici 2016.
Vist l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist que “Cáritas Parroquial de San Bartolomé, Cáritas Parroquial de La Asunción y Cáritas
Parroquial Virgen Del Carmen” té, com a fins primordials: l'ajuda a les persones, famílies i
col·lectius en risc d'exclusió social. Desenvolupant en coordinació amb l'Ajuntament d'Onda
de programes i servicis dirigits a la població ondera en processos d'exclusió.
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.
Atés 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 1337/2015, de 22 de juny de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb “Cáritas Parroquial de San Bartolomé” amb
CIF: ; “Cáritas Parroquial de la Asunción” amb CIF: ; i “Cáritas Parroquial Virgen del
Carmen” amb CIF: , per a l'exercici 2016 per import de 60.000,00 euros.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 231.48003 del vigent pressupost general.
Tercer. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Parroquia San Bartolomé
de Onda” per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 15 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de conveni de col·laboració amb “Parroquia San
Bartolomé de Onda” per a l'exercici 2016.
Vist l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist que “Parroquia San Bartolomé de Onda” té com a fi primordial d'aquesta ajuda la

gestió d'un comedor social gratuït dirigit a menors en risc de desnutrició i al trasllat
d'aquestos en horari d'entrada i sortida.
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.
Atés 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 1337/2015, de 22 de juny de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
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Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb “Parroquia de San Bartolomé”, amb CIF ,
per a l'exercici 2016 per import de 17.000,00 euros.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 231.48003 del vigent pressupost general.
Tercer. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb la
Asociació Quisqueya Ong de Onda per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 16 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 15 de febrer de 2016 (registre entrada número 3326), presentat per Daniel
García García, de sol·licitud de pagament del 70% del conveni de col·laboració amb la
Asociación Quisqueya Ong de Onda per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 12 de febrer de 2016, pel qual es va aprovar la
firma d'un conveni de col·laboració, amb una vigència d'1 any, entre l'Ajuntament d'Onda i
Asociación Quisqueya Ong de Onda per un import, per a l'exercici 2016, de 58.000 euros.
Vista la clàusula quarta del conveni de col·laboració que diu: “Pagament. El pagament de la
subvenció es realitzarà segons el següent calendari, a la firma del present conveni, el 70%
de l'ajuda, i a la justificació de l'ajuda total concedida, el 30% restant.”
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Asociación Quisqueya Ong de Onda,
compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutora
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna
de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura

cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist l'informe favorable emès pel director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 16 de febrer
de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE
Primer. Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 40.600 euros a Asociació
Quisqueya Ong de Onda, amb CIF , corresponent al 70% de l'import total de la subvenció
concedida per a l'exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231.48003 (RC de
09/02/2016 amb num. d'operació 2.2016.1.02505) del vigent Pressupost General.
Segon. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l'Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta de denegació d'ajudes del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) a partir del
mes de març de l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 17 de febrer de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajuda
individualitzada d'emergència per a la prestació del Servei d'Ajuda a Domicili corresponent a
l'exercici 2016.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 17 de febrer 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 el que disposen les Bases específiques reguladores del Servei d'Ajuda a
Domicili de l'Ajuntament d'Onda, aprovades per la Junta de Govern Local d'11 de desembre
de 2015 i publicades en el BOP núm. 157, de 22 de desembre de 2015.
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Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
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 concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSE
Primer. Denegar les següents ajudes individualitzades d'emergència per a la prestació del
Servei d'Ajuda a Domicili a partir del mes de març de l'exercici 2016 pel motiu que s'indica
en cada cas:
NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3/16 SAD
8/16 SAD
14/16 SAD
17/16 SAD
18/16 SAD
22/16 SAD
24/16 SAD
26/16 SAD
28/16 SAD
32/16 SAD
34/16 SAD
37/16 SAD
39/16 SAD
41/16 SAD
46/16 SAD
49/16 SAD
52/16 SAD

SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD
SAD

CAUSA
DENEGACIÓ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Causa de denegació:
1. Per superar el nivell d'ingressos establit per les bases específiques reguladores del SAD de l'Ajuntament
d'Onda.

Segon. Notificar la present resolució als interessats. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Kana
Qiu, per a adequació de local per a cafeteria-pastisseria i despatx de pa, en l'Av. País
Valencià, número 37-baix.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de febrer de 2016, que diu:

“Vist l'expedient número 8832/15/27, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació
presentada per Kana Qiu, amb NIE i domicili a efecte de notificacions en , per a adequació
de local per a cafeteria-pastisseria i despatx de pa, en l'Av. País Valencià, número 37-baix,
segons projecte redactat per l'enginyer tècnic industrial Alfonso Llobat Guarino i visat pel
col·legi professional corresponent, amb dates 12 de juny i 23 de novembre de 2015.
Vist que consta en l'expedient acta de compareixença davant del secretari de la corporació,
de data 16 de febrer de 2016, en la que s'assumix la responsabilitat de la possible
denegació de posteriors llicències, a l'estar subjecta l'activitat a instrument ambiental.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient que es mostren favorables a la
concessió de la llicència d'obres sol·licitada.
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.
Vist que l'immoble sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de
1.998, com a sòl urbà, zona U-1, amb la urbanització acabada i amb tots els servicis
urbanístics, i no està inclòs 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 terciari a què es destina la dita
edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté la dita
Ordenança.
Vist que la parcel·la de la mencionada edificació complix els requisits per a l'edificació de
solars, que determina 177 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat Valenciana, i
no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat, així com tampoc hi ha 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 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 municipal 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
decret número 1337/2015 de 22 de juny.
PROPOSA
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Primer. Concedir llicència municipal d'obres a Kana Qiu, amb NIE i domicili a efecte de
notificacions en , per a adequació de local per a cafeteria-pastisseria i despatx de pa, en
l'Av. País Valencià, número 37-baix, amb referència cadastral 3976905YK3237F0001WX,
segons projecte redactat per l'enginyer tècnic industrial Alfonso Llobat Guarino i visat pel
col·legi professional corresponent, amb dates 12 de juny i 23 de novembre de 2015. El
pressupost de les obres és de 18.716,38 €.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers, de
conformitat amb el 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. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció 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. Al presentar el projecte d'activitat haurà de tindre en compte que la cuina, per tindre més
de 20 kw, és un local de risc baix.
5. El nivell sonor de recepció interna màxim admissible en les vivendes contigus ha de ser
inferior a 40 DB dia i 30 DB nit.
6. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
7. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, junt amb certificat de tractament del residu per empresa
registrada.
8. No està autoritzada a començar l'obra fins a haver presentat la documentació següent:
-designar director d'execució d'obra.
-aportar document d'acceptació del residu de construcció per empresa registrada.
Tercer. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, es fixa en els terminis
següents:
a) Iniciació: 30 dies, a comptar de l'endemà de la seua seua recepció de la notificació del

present acord.
b) Execució de les obres: 1 mes, a comptar de l'endemà del dia d'inici d'obres.
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.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta de pagament amb minoració de la subvenció de la Conselleria
d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, destinada a la contractació de persones
desempleades en el programa d'ocupació pública d'interés general i social per a la
realització d'actuacions en el medi natural. Exercici 2014. Programa
EZONAI/2014/128/12.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 8 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 1 de setembre va acordar sol·licitar
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 el medi natural de municipis de zones d'interior.
Vist que per Resolució de data 11 de desembre de 2014 firmada pel director general
d'ocupació i Formació, es va concedir a l'Ajuntament d'Onda una subvenció de 14.243,28
euros, destinada a la contractació de persones desempleades en el programa d'ocupació
pública d'interés general i social per a la realització d'actuacions en el medi natural de
municipis de zones d'interior, a l'empar de l'Orde 27/2014 de 30 de juliol, de la Conselleria
d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.
Vist que amb data 22 d'abril de 2015, completada el 27 de maig de 2015, es va aportar per
l'Ajuntament d'Onda la documentació relativa a la finalització del projecte i justificativa de la
despesa
Vista la resolució de data 21 de juliol de 2015, presentada amb data registre d'entrada 8 de
setembre de 2015, en la que s'aprova el pagament amb minoració de la resta de la
subvenció pendent, per import de 5.477,14 euros, per un menor cost real del previst en la
memòria objecte de la subvenció.
Vist que consta en l'expedient justificant dels pagaments efectuats, amb data 30 d'abril de
2015, l'ingrés del 60 % de la subvenció (8.545,97 euros); i amb data 4 de setembre de
2015, el pagament amb minoració de la resta de la subvenció (5.477,14 euros).
Vist l'informe emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació, de justificació de la
minoració.
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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 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 de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, de
data 21 de juliol de 2015, i rebuda en este Ajuntament amb data 8 de setembre de 2015, de
pagament amb minoració de la subvenció destinada a la contractació de persones
desempleades en el programa d'ocupació públic d'interés general i social per a la realització
d'actuacions en el medi natural. Exercici 2014. Programa EZONAI/2014/128/12.
Segon. Acceptar la minoració de 220,17 euros, de la subvenció concedida per import de
14.243,28 euros.
Tercer. Comunicar este 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 pagament amb minoració de la subvenció de la Conselleria
d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, destinada a la contractació de persones
desempleades en el programa d'ocupació publica d'interés general i social per a la
realització d'actuacions en el medi natural. Exercici 2014. Programa
EZONAI/2014/331/12.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 8 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 1 de setembre va acordar sol·licitar
subvenció a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per a finançar la
contractació de persones desempleades en el programa d'ocupació publica d'interés general
i social per a la realització d'actuacions en el medi natural de municipis de zones d'interior.
Vist que per Resolució de data 11 de desembre de 2014 firmada pel director general
d'ocupació i Formació, es va concedir a l'Ajuntament d'Onda una subvenció de 14.243,28
euros, destinada a la contractació de persones desempleades en el programa d'ocupació
publica d'interés general i social per a la realització d'actuacions en el medi natural de
municipis de zones d'interior, a l'empara de l'Orde 27/2014 de 30 de juliol, de la Conselleria
d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.
Vist que amb data 22 d'abril de 2015, completada el 27 de maig de 2015, es va aportar per
l'Ajuntament d'Onda la documentació relativa a la finalització del projecte i justificativa de la
despesa.

Vista la resolució de data 21 de juliol de 2015, presentada amb data registre d'entrada 8 de
setembre de 2015, en la que s'aprova el pagament amb minoració de la resta de la
subvenció pendent, per import de 4.318,53 euros, a causa de la baixa per IT de la
treballadora contractada.
Vist que consta en l'expedient justificant dels pagaments efectuats, amb data 30 d'abril de
2015, l'ingrés del 60 % de la subvenció (8.545,97 euros); i amb data 4 de setembre de
2015, el pagament amb minoració per import de 4.318,53 euros.
Vist l'informe emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació, de justificació de la
minoració.
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 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”.
PROPOSA:
Primer. Acceptar la resolució de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, de
data 21 de juliol de 2015, i rebuda en este Ajuntament amb data 8 de setembre de 2015, de
pagament amb minoració de la subvenció, destinada a la contractació de persones
desempleades en el programa d'ocupació publica d'interés general i social per a la
realització d'actuacions en el medi natural. Exercici 2014. Programa EZONAI/2014/331/12.
Segon. Acceptar la minoració de 1.378,78 euros, de la subvenció concedida per import de
14.243,28 euros.
Tercer. Comunicar este acord a l'Àrea d'Administració, Serveis Municipals i Política Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta d'adjudicació del contracte de servei: "Pintura i senyalització viària".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 04/12/2015, va aprovar la contractació
del servei "Pintura i senyalització viària", el pressupost base de licitació de la qual és de
48.000,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (10.080,00 €), que suposa un import total de
58.080,00 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys, prorrogable fins a un màxim de 4 anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 11/12/2015, va aprovar l'expedient de
contractació, el compromís de despesa i la seua licitació.
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Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.02551 i 2.2016.8.00036, de data
10/02/2016, 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 07/01/2016, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'apertura de proposicions tècniques del dia 08/01/2016, i l'informe de l'enginyer
municipal, de data 18/01/2016, de valoració de les mateixes, amb el resultat següent:
•
•
•
•
•

Serovial, SL ............................................................................................... 4,535 punts
Proseñal, SLU ........................................................................................... 4,233 punts
Díez y compañía, SA ................................................................................. 4,283 punts
Api movilidad, SA ...................................................................................... 4,463 punts
Maquiver, SL ............................................................................................... 8,00 punts

Vist l'acte d'obertura de les proposicions econòmiques del dia 20/01/2016, i la proposta
d'adjudicació emesa per l'enginyer municipal, de data 27/01/2016, amb el resultat següent:
•
•
•
•
•

Serovial, SL ...............................................................................................
Proseñal, SLU ...........................................................................................
Díez y compañía, SA .................................................................................
Api movilidad, SA ......................................................................................
Maquiver, SL .............................................................................................

16,54 punts
15,31 punts
15,28 punts
16,25 punts
19,18 punts

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 28/01/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Maquiver, SL.
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 4.800,00, carta de pagament amb número
d'operació 2016.000725.
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 la mercantil Maquiver, SL, CIF , com a autora de la
proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 58.080,00 euros (21% IVA
inclòs) amb una baixa del 15% als preus unitaris establits en el plec de prescripcions
tècniques, i una duració inicial de 2 anys prorrogable fins a un màxim de 4 anys.
Segon. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari del contracte, a fi d'incorporar-les
al contracte administratiu corresponent.
-Disposició en plantilla d'un Enginyer.
-Renúncia a la revisió de l'IPC.
-Reducció del temps de resposta a 20 minuts.

Tercer. 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.
Quart. Autoritzar la despesa per un import de 116.160,00 euros, els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 1532 21000 del pressupost vigent on hi ha crèdit
adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària prevista per
als exercicis corresponents, conforme al desglossament següent:
–
–

Any 2017 (complet): .........................................................................................58.080,00 €
Any 2018 (resta) ............................................................................................... 4.840,00 €

Quint. Anomenar responsable del contracte a l'enginyer municipal, 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.
Sext. Notificar el present acord a tots els licitadors, junt amb l'informe de l'enginyer municipal
de data 27/01/2016, i tornar-los, si és el cas, la documentació presentada.
Sèptim. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Octau. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el perfil de contractant
municipal.
Nové. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.
Desé. Comunicar el present acord al departament de Rendes als efectes de la liquidació de
l'import corresponent a les despeses de publicitat que haurà de ser abonat per l'adjudicatari,
d'acord amb el que disposa el Plec de Condicions Administratives.”
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).


1.15. Proposta d'adjudicació del contracte de servei: "Retirada de vehicles de la via
pública per mitjà de grua".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13/11/2015, va aprovar la contractació
del servei "Retirada de vehicles de la via pública per mitjà de grua", el pressupost base de
licitació de la qual és de 50.000 euros/anuals, més 21% d'IVA (10.500 €), que suposa un
import total de 60.500 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys, prorrogable fins a un
màxim de 4 anys.

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20/11/2015, va aprovar l'expedient de
contractació, el compromís de despesa i la seua licitació.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.02557 i 2.2015.8.00038, de data
10/02/2016, 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 15/12/2015, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'apertura de proposicions tècniques del dia 16/12/2015, i l'informe de l'enginyer
municipal, de data 21/12/2015, de valoració de les mateixes, amb el resultat següent:
•
•
•

Promociones Crisonda, SL ....................................................................11 punts
Francisco Hurtado Puig..........................................................................11 punts
Sermo, SL.................................................................................................2 punts

Vist l'acte d'apertura de les proposicions econòmiques del dia 23/12/2015, i la proposta
d'adjudicació emesa per l'enginyer municipal, de data 11/01/2016, amb el següent resultat:
•
•
•

Promociones Crisonda, SL ....................................................................23 punts
Francisco Hurtado Puig..........................................................................21 punts
Sermo, SL.................................................................................................4 punts

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 13/01/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Promociones Crisonda, SL.
Vist que en data 29/01/2016, la Mesa de Contractació revisa la documentació presentada
per la mercantil Promociones Crisonda, SL i es desestima l'acceptació de la mateixa pel fet
que l'esmentada empresa no disposa de l'objecte social necessari per a complir amb
l'objecte del contracte per tant es proposa l'adjudicació a favor del següent licitador,
Francisco Hurtado Puig.
Vist que en data 05/02/2016, la Mesa de Contractació dóna compte de la documentació
aportada per Francisco Hurtado Puig per la qual fa constar la impossibilitat de l'adjudicació a
favor seu pel fet que no disposa de la documentació necessària, la Taula a la vista de
l'anterior proposa l'adjudicació a favor del següent i últim licitador, Servicios Movilidad
Castellón, SL, per la quantitat oferida.
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 5.000,00 €, carta de pagament amb número
d'operació 2016.000729.
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 la mercantil Servicios Movilidad Castellón, SL, CIF , com a
autora de la proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 60.500,00
euros (21% IVA inclòs), amb una baixa del 2% als preus unitaris establits en el Plec de
Prescripcions tècniques, i una duració inicial de 2 anys prorrogable anualment fins a un
màxim de 4 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. Autoritzar la despesa per un import de 121.000,00 euros, els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 130 22702 del pressupost vigent on hi ha crèdit
adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària prevista per
als exercicis corresponents.
Quart. Anomenar responsable del contracte a l'enginyer municipal, 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 de l'enginyer
municipal de data 11/01/2016, 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 Butlletí Oficial de la Província
i en el perfil de contractant municipal.
Octau. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.
Nové. Comunicar el present acord al departament de Rendes als efectes de la liquidació de
l'import corresponent a les despeses de publicitat que haurà de ser abonat per l'adjudicatari,
d'acord amb el que disposa el Plec de Condicions Administratives.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta d'adjudicació del contracte de servei: "Manteniment de les
instal·lacions de llanterneria, climatització, A.C.S i gas".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20/11/2015, va aprovar la contractació
del servei "Manteniment de les instal·lacions de llanterneria, climatització, A.C.S i gas", el
pressupost base de licitació del qual és de 37.000,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (7.770,00
€), que suposa un import total de 44.770,00 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys,
prorrogable anualment fins un màxim de 4 anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 27/11/2015, va aprovar l'expedient de
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contractació, el compromís de despesa i la seua licitació.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.02235 i 2.2016.8.00032, de data
08/02/2016, 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 18/12/2015, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'apertura de proposicions tècniques del dia 21/12/2015, i els informes de
l'enginyer municipal de 13/01/2016 per mitjà dels quals, se sol·licita a les empreses
licitadores aportar diversa documentació per a constatar l'existència d'un enginyer tècnic o
superior en la plantilla.
Vist que les empreses licitadores aporten la documentació sol·licitada, i vist l'informe de
l'enginyer municipal, de data 27/01/2016, de valoració de les proposicions tècniques, amb el
resultat següent:
•
•
•
•
•
•

Emte Service, SAU..............................................................................4,74 punts
Movilfrio, SL.........................................................................................4,65 punts
Imesapi, SA.........................................................................................4,27 punts
Telecso, SA..........................................................................................4,88 punts
UTE Guinot Selma-Proinelec...............................................................5,88 punts
Onda Hidro, SL....................................................................................7,88 punts

Vist l'acte d'apertura de les proposicions econòmiques del dia 29/01/2016, i la proposta
d'adjudicació emesa per l'enginyer municipal, de data 02/02/2016, amb el resultat següent:
•
•
•
•
•
•

Emte Service, SAU............................................................................15,74 punts
Movilfrio, SL.......................................................................................16,48 punts
Imesapi, SA.......................................................................................15,37 punts
Telecso, SA........................................................................................16,28 punts
UTE Guinot Selma-Proinelec.............................................................17,88 punts
Onda Hidro, SL..................................................................................19,14 punts

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 03/02/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Onda-Hidro, SL.
Vist que el licitador proposat va presentar 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 3.700,00, carta de pagament amb número
d'operació 2016.000731.
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 la mercantil Onda-Hidro, SL, CIF , com a autora de la

proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 44.770,00 euros (21% IVA
inclòs), amb una baixa del 15% als preus establits en el plec de prescripcions tècniques i
una duració inicial de 2 anys, prorrogable anualment fins un màxim de 4 anys.
Segon. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari del contracte, a fi d'incorporar-les
al contracte administratiu corresponent:
•
•
•

Disposició en plantilla d'un enginyer tècnic o superior.
Renúncia a la revisió de l'IPC.
Disponibilitat de recursos per a servei de guàrdia i incidències.

Tercer. 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.
Quart. Autoritzar la despesa per un import de 89.540,00 euros, els corresponents a l'anualitat
de 2016, amb càrrec a l'aplicació 920 21203 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i
suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària prevista per als
exercicis corresponents, conforme al desglossament següent:
–
–

Any 2017 (complet) ..........................................................................................44.770,00 €
Any 2018 (resta) ............................................................................................... 3.730,83 €

Sext. Anomenar responsable del contracte a l'enginyer municipal, 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.
Sèptim. Notificar el present acord a tots els licitadors, junt amb l'informe de l'enginyer
municipal de data 02/02/2016, i tornar-los, si és el cas, la documentació presentada.
Octau. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Nové. Ordenar la publicació de l'anunci en el perfil de contractant municipal.
Desé. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de Territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.
Onzé. Comunicar el present acord al departament de Rendes als efectes de la liquidació de
l'import corresponent als gastos de publicitat que haurà de ser abonat per l'adjudicatari,
d'acord amb el que disposa el Plec de Condicions Administratives.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.17. Proposta d'adjudicació del contracte de servei: "Manteniment de la xarxa
semafòrica".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 17 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 11/12/2015, va aprovar la contractació
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del servei "Manteniment de la xarxa semafòrica", el pressupost base de licitació de la qual
és de 6.727,27 euros/anuals, més 21% d'IVA (1.412,73 €), que suposa un import total de
8.140,00 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys, prorrogable anualment fins un màxim
de 4 anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18/12/2015, va aprovar l'expedient de
contractació, el compromís de despesa i la seua licitació.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.02233 i 2.2016.8.00028, de data
08/02/2016, 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 12/01/2016, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'apertura de proposicions tècniques del dia 13/01/2016, i l'informe de l'enginyer
municipal, de data 18/01/2016, de valoració de les mateixes, amb el resultat següent:
•
•
•

Imesapi, SA ...................................................................................... 4,36 punts.
Electronic Trafic, SA...........................................................................7,00 punts.
Elecnor, SA.........................................................................................5,09 punts.

Vist l'acte d'apertura de les proposicions econòmiques del dia 20/01/2016, i la proposta
d'adjudicació emesa per l'enginyer municipal, de data 27/01/2016, amb el resultat següent:
•
•
•

Imesapi, SA ...................................................................................... 8,30 punts.
Electronic Trafic, SA..........................................................................11,00 punts.
Elecnor, SA.........................................................................................9,04 punts.

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 28/01/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Electronic Trafic, SA.
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 571,82, carta de pagament amb número
d'operació 3.2016.1.00211.
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 la mercantil Electronic Trafic, SA, CIF , com a autora de la
proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 6.919,00 euros (21% IVA
inclòs), distribuïts en dotze mensualitats de 576,58 €, i una duració inicial de 2 anys
prorrogable anualment fins un màxim de 4 anys.
Segon. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari del contracte, a fi d'incorporar-les
al contracte administratiu corresponent:

•
•

Reducció del temps de resposta a 60 minuts.
Renúncia a la revisió de l'IPC.

Tercer. 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.
Quart. Autoritzar la despesa per un import de 13.838,00 euros, els corresponents a l'anualitat
de 2016, amb càrrec a l'aplicació 130 21000 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i
suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària prevista per als
exercicis corresponents, conforme al desglossament següent:
–
–

Anys 2017 (complet) ..........................................................................................6.919,00 €
Any 2018 (resta) ............................................................................................... 1.153,17 €

Quint. Anomenar responsable del contracte a l'enginyer municipal, 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.
Sext. Notificar el present acord a tots els licitadors, junt amb l'informe de l'enginyer municipal
de data 27/01/2016, i tornar-los, si és el cas, la documentació presentada.
Sèptim. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Octau. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el perfil de contractant
municipal.
Nové. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de Territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.
Desé. Comunicar el present acord al departament de Rendes als efectes de la liquidació de
l'import corresponent a les despeses de publicitat que haurà de ser abonat per l'adjudicatari,
d'acord amb el que disposa el Plec de Condicions Administratives.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. Proposta d'aprovació de la 2a pròrroga del contracte del servei: “Fusteria per al
manteniment de la ciutat i edificis municipals”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 15 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 18/02/2013, va acordar
adjudicar a Francisco José Chaume Sansano, el contracte per a la prestació del servei de
“fusteria per al manteniment de la ciutat i edificis municipals”.
Vist que en data 22/02/2013, es va firmar el corresponent contracte administratiu, per els
preus unitaris establits en el Plec de prescripcions tècniques amb una baixa del 15% i un
màxim anual de 18.150,00 € (21% IVA inclòs), la duració inicial del qual es va fixar en 2 anys,
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que va finalitzar el 22/02/2015, sent prorrogable fins a un màxim de 4 anys anys, amb la
sol·licitud prèvia expressa del contractista, i aprovada per l'òrgan de contractació competent.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16/02/2015, va aprovar la 1a pròrroga
del contracte, per la qual cosa el mateix finalitzarà 22/02/2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 30/03/2015, va aprovar la revisió de
preus corresponents, per un import de -169,70 euros (21% IVA inclòs), d'acord amb el que
establix la tanca 33a del Plec de condicions administratives particulars.
Vist l'escrit presentat pel contractista en data 13/11/2015, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte per un any més.
Vists l'informe jurídic de data 12/02/2016 i l'informe del servei de data 17/11/2015.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.02549, de data 10/02/2016, 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 2a pròrroga del contracte: “fusteria per al manteniment de la ciutat i
edificis municipals”, subscrit amb Francisco José Chaume Sansano, NIF , en data
22/02/2013, per un nou termini d'un any, per la qual cosa finalitzarà el pròxim 22/02/2017, no
sent susceptible de nova pròrroga.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 17.980,30 euros amb càrrec a
l'aplicació 920 2013 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i suficient.
Tercer. 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).

1.19. Proposta d'aprovació de la 2a pròrroga del contracte del servei: “Manteniment
de les instal·lacions d'enllumenat públic i edificis municipals”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 15/04/2013, va acordar
adjudicar a Instalaciones eléctricas Badenes, SL, el contracte per a la prestació del servei de
“Manteniment de les instal·lacions d'enllumenat públic i edificis municipals”.
Vist que en data 26/04/2013, es va firmar el corresponent contracte administratiu, per els
preus unitaris establits en el Plec de prescripcions tècniques amb una baixa del 35% i un
màxim anual de 300.000,00 € (21% IVA inclòs), la duració inicial del qual es va fixar en 2
anys, que va finalitzar el 26/04/2015, 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 la Junta de Govern Local, en sessió de data 23/02/2015, va aprovar la 1a pròrroga
del contracte, per la qual cosa el mateix finalitzarà 26/04/2016.
Vist l'escrit presentat pel contractista en data 25/01/2016, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte per un any més.
Vistos l'informe jurídic de data 15/02/2016 i l'informe del servei de data 08/02/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.02559 i 2.2016.8.00040, de data
10/02/2016, 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.
PROPOSA:
Primer. Aprovar la 2a pròrroga del contracte: “Manteniment de les instal·lacions d'enllumenat
públic i edificis municipals”, subscrit amb Instalaciones eléctricas Badenes, SL, NIF , en data
26/04/2013, per un nou termini d'un any, per la qual cosa finalitzarà el pròxim 26/04/2017, no
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sent susceptible de nova pròrroga.
Segon. Disposar la despesa per un import de 300.000,00 euros. Els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 165 22799 del pressupost vigent on hi ha crèdit
adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària prevista per
a l'exercici 2017.
Tercer. 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).


1.20. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei:
"Fusteria metàl·lica per al manteniment de la ciutat i edificis municipals".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 15 de febrer de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de servei: "fusteria metàl·lica
per al manteniment de la ciutat i edificis municipals", el pressupost base de licitació de la
qual és de 35.000,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (7.350,00 €), que suposa un import total
de 42.350,00 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys, prorrogable fins a un màxim de 4
anys.
Vist l'informe del servei de data 18/01/2016 en el que s'estableix que el present contracte
contempla els serveis de fusteria d'alumini i manyeria, a aquest contracte fins que finalitze el
de manyeria (actualment en vigor fins al 30/04/2016), només s'inclouran els treballs de
fusteria d'alumini, i una vegada finalitzat el contracte de manyeria, el present contracte
contemplarà ambdós serveis.
Vistos els informes favorables del servei de data 25/01/2016 i jurídic de data 08/02/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit amb operacions número 2.2016.1.02501 i
2.2016.8.00030, de data 09/02/2016, així com la fiscalització de conformitat d'aquesta
Proposta realitzada per l'interventor municipal.
Atès el que disposa l'article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), sobre aprovació de l'expedient de contractació i apertura del procediment
d'adjudicació del mateix.
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 l'expedient per a la contractació ordinària de “fusteria metàl·lica per al
manteniment de la ciutat i edificis municipals” (atés que no hi ha urgència ni emergència en
la mateixa), per mitjà de procediment obert i utilitzant diversos criteris de valoració d'ofertes
(no sols el preu).
Segon. Autoritzar la depesa per un import de 84.700,00 euros, els corresponents a l'anualitat
de 2016, amb càrrec a l'aplicació 920 21203 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i
suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària prevista per als
exercicis corresponents, conforme al desglossament següent:
–
–

Any 2017 (complet): .........................................................................................42.350,00 €
Any 2018 (gener-febrer) .....................................................................................7.058,40 €

Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Butlletí Oficial de la Província i
en el perfil de contractant municipal.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de Territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.21. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei:
"Servei d'ambulàncies".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de febrer de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de servei: "servei
d'ambulàncies", el pressupost base de licitació de la qual és de 51.000,00 euros/anuals, IVA
exempt, i una duració inicial de 2 anys prorrogable anualment fins un màxim de 4 anys.
Vists els informes favorables del servei de data 03/01/2016 i jurídic de data 16/02/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.02547 i 2.2016.1.02547, de data
10/02/2016, així com la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per
l'interventor municipal.
Atès el que disposa l'article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), sobre aprovació de l'expedient de contractació i apertura del procediment
d'adjudicació del mateix.
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 l'expedient per a la contractació ordinària de “servei d'ambulàncies” (atés
que no hi ha urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de procediment obert i
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utilitzant diversos criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Autoritzar la despesa per un import de 102.000,00 euros (IVA exempt), els
corresponents a l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 924 22707 del pressupost
vigent on hi ha crèdit adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació
pressupostària prevista per als exercicis corresponents.
Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Butlletí Oficial de la Província i
en el perfil de contractant municipal.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de promoció cultural i
serveis a la ciutadania.”
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).


1.22. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de servei:
“Manteniment i conservació de les instal·lacions de sistemes d'intrusió i protecció
contra incendis dels edificis municipals”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 21/01/2013, va adjudicar a Plana Segur,
SL, el contracte: “Manteniment i conservació de les instal·lacions de sistemes d'intrusió i
protecció contra incendis dels edificis municipals”, formalitzat en data 12/02/2013, amb una
duració inicial de 2 anys, prorrogable anualment fins un màxim de 3 anys.
Vist que dit contracte no ha sigut prorrogat, per la qual cosa el mateix va finalitzar el
12/02/2015, i que s'ha firmat la corresponent acta de recepció en data 12/02/2015.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
depositar fiança definitiva, per import de 2.325,00 €, carta de pagament amb número
d'operació 2013.000005, de data 11/01/2013.
Vist que ha transcorregut el termini d'1 any 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 per l'enginyer municipal, de data 02/02/2016, 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 03/02/2016, i l'intervingut i conforme de la present
proposta per la Intervenció municipal.

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 Plana Segur, SL, CIF la fiança depositada en concepte de
garantia definitiva del contracte: "Manteniment i conservació de les instal·lacions de
sistemes d'intrusió i protecció contra incendis dels edificis municipals", per import de
2.325,00 €, carta de pagament amb número d'operació 2013.000005.
Segon. Ordenar el pagament de la devolució de la fiança acordada en el punt precedent.
Tercer. 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.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, als efectes
pressupostaris i comptables oportuns, i a l'Àrea de territori, sostenibilitat i dinamització
econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.23. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte d'obra: “Estabilització
dels trams arquitectònics de la vessant sud del castell i recuperació de l'alcassaba.
Fase II”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 15/02/2010, va adjudicar a Estudio
Métodos de la Restauración, SL, el contracte: “Estabilització dels trams arquitectònics de la
vessant sud del castell i recuperació de l'alcassaba. Fase II”, formalitzat en data 25/02/2010,
amb una duració inicial de 5 mesos.
Vist que en dates 23/08/2010 i 29/11/2010, es van aprovar les corresponents pròrrogues, per
la qual cosa el mateix va finalitzar el 31/01/2011, i que s'ha firmat la corresponent acta de
recepció en data 17/02/2011.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
depositar fiança definitiva, per import de 27.196,86 €, carta de pagament amb número
d'operació 3.2010.1.00289, de data 11/02/2010.
Vist que ha transcorregut el termini de 5 anys fixat com a període de garantia d'acord amb
l'oferta presentada pel licitador.
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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 per l'arquitecte tècnic municipal, de data 04/02/2016, 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 03/02/2016.
Atès el que disposa l'article 90 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Tornar a la mercantil Estudio Métodos de la Restauración, SL, CIF la fiança
depositada en concepte de garantia definitiva del contracte: "Estabilització dels trams
arquitectònics de la vessant sud del castell i recuperació de l'alcassaba. Fase II", per import
de 27.196,86 €, carta de pagament amb número d'operació 3.2010.1.00289.
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 Tresoreria municipal als efectes oportuns, i a l'Àrea
de territori, sostenibilitat i dinamització econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.24. Proposta de devolució fiança depositada per error en garantia del contracte de
servei: "Retirada de vehicles de la via pública per mitjà de grua".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de febrer de 2016, que diu:
“Vista l'acta de la Mesa de contractació de data 13/01/2016 en la que s'acorda per
unanimitat l'adjudicació del contracte de referència a la mercantil Promociones Crisonda, SL.
Vista la documentació presentada pel licitador i després de ser examinada per la Taula en data
29/01/2016 es desestima l'acceptació de la mateixa pel fet que Promocions Crisonda, SL, no
disposa de l'objecte social necessari per a complir l'objecte del contracte i per tant es procedix a
proposar al següent candidat per orde de puntuació.
Vista la fiança depositada per mitjà d'aval en data 29/01/2016, carta de pagament
3.2016.1.00084, com a garantia definitiva del contracte de referència, per import de 5.000,00
euros.

Vist l'informe de Tresoreria de data 15/02/2016.
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 el 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 Promociones Crisonda, SL, CIF , la fiança depositada, de data
29/01/2016, per un import de 5.000,00 €, carta de pagament amb número d'operació
3.2016.1.00084, com a garantia del contracte.
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 secció de Tresoreria tresoreria, als efectes
oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.25. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de gestió de
servei públic: "Gestió del bar-cafeteria del CIM i cafeteria del Centre de Dia".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de febrer de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de gestió de servei públic:
"gestió del bar-cafeteria del CIM i cafeteria del Centre de Dia", amb una duració inicial de 2
anys, prorrogable fins a un màxim de 4 anys i un preu de licitació de 100€ (4% IVA inclòs), a
l'alça, per cada un dels lots.
Vist l'informe del servei de data 16/02/2016.
Atès el que disposa l'article 109,1 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), segons el
qual: La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l'article 22 d'aquesta Llei.
Atès que l'execució del contracte necessària per als fins del servei públic, de conformitat
amb allò que disposa l'article 22 TRLCSP, per tractar-se el seu objecte d'una competència
municipal arreplegada en l'article 33.3.k) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
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
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Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Incoar expedient per a la contractació ordinària de referència (atés que no hi ha
urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de procediment obert i utilitzant diversos
criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. 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.
1.26. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei:
"Telecomunicacions mòbils corporatives de l'Ajuntament d'Onda".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 17 de febrer de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de servei: "Telecomunicacions
mòbils corporatives de l'Ajuntament d'Onda", el pressupost base de licitació de la qual és de
45.000,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (9.450,00 €), que suposa un import total de
54.450,00 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys, prorrogable anualment fins un màxim
de 4 anys.
Vist l'informe del servei de data 15/02/2016.
Atès el que disposa l'article 109,1 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), segons el
qual: La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l'article 22 d'esta Llei.
Atès l'execució del contracte necessària per als fins del servei públic, de conformitat amb
allò que disposa l'article 22 TRLCSP, per tractar-se el seu objecte d'una competència
municipal arreplegada en l'article 33.3) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana.
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. Incoar expedient per a la contractació ordinària de referència (atés que no hi ha
urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de procediment obert i utilitzant diversos
criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Comunicar el present acord a l'Àrea de territori, sostenibilitat i dinamització

econòmica.”
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).


1.27. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei:
"Lloguer, muntatge i desmuntatge d'escenaris en el terme municipal d'Onda".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 17 de febrer de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de servei: "Lloguer, muntatge i
desmuntatge d'escenaris en el terme municipal d'Onda", el pressupost base de licitació del
qual és de 50.000,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (10.500,00 €), que suposa un import total
de 60.500,00 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys, prorrogable anualment fins un
màxim de 4 anys.
Vist l'informe del servei de data 12/02/2016.
Atès el que disposa l'article 109,1 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), segons el
qual: La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l'article 22 d'esta Llei.
Atès l'execució del contracte necessària per als fins del servei públic, de conformitat amb
allò que disposa l'article 22 TRLCSP, per tractar-se el seu objecte d'una competència
municipal arreplega en l'article 33 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana.
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.
PROPOSA:
Primer. Incoar expedient per a la contractació ordinària de referència (atés que no hi ha
urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de procediment obert i utilitzant diversos
criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Comunicar el present acord a l'Àrea de territori, sostenibilitat i dinamització
econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.28. Proposta d'aprovació de la concessió d'ajudes del programa Xarxa de Llibres de
Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 5 de febrer de 2016, que diu:
“Vista l'Ordre de 17/2015, de 26 d'octubre de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, publicada en el DOGV. Núm. 7644 de data 27/10/2015, per la qual es
regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer
efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que
curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats
concertats de la Comunitat Valenciana i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016.
Vist que a la base tercera de l'Annex I de l'Ordre 17/2015, de 26 d'octubre de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que en el punt 3, diu “els ajuntaments o entitats
locals menors que ja tenen banc de llibres, o que han donat ajudes parcials o totals per a
aquesta finalitat, també podran participar en aquesta convocatòria aportant la justificació que
acredite les despeses realitzades amb aquesta finalitat per al curs escolar corresponent.”
Vist que l’Ajuntament d’Onda va acordar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local del
dia 6 de novembre de 2015, sol·licitar ajuda econòmica a la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per a finançar el programa Xarxa de Llibres de Text de la
Comunitat Valenciana.
Vista la Resolució de 19 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal
Docent, per la qual es concedeixen ajudes per a fer efectiu el Programa de gratuïtat de
llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i de
formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat
Valenciana pel curs 2015-2016, publicada al DOCV número 7662 de 20 de novembre de
2015, per la qual s'aprova la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per import de
111.955,72 euros per a l'alumnat d'Educació Primària i 72.681,20 euros per a l'alumnat
d'Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, amb un import total de
184.636,92 euros.
Vista la Resolució de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló de data 22 de desembre de
2015, per la qual s'aprova la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per import de
111.955,72 euros per a l'alumnat d'Educació Primària i 72.681,20 euros per a l'alumnat
d'Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, amb un import total de
184.636,92 euros.
Vistes les Bases per fer efectiu el Programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana, curs 2015-2016, aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària
del dia 27 de novembre de 2015, publicades al BOP número 149, de data 3 de desembre de
2015.
Vistes les sol·licituds presentades pel personal interessat en la convocatòria del programa
Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació i Normalització Lingüística de data 28 de gener de
2016.

Vist l'informe de la Comissió de Seguiment i Avaluació d'ajudes del programa Xarxa de
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs 2015-2016, de data 2 de febrer de 2016.
Atès el disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en
l’Ordenança general de subvencions d’aquest Ajuntament, aprovada per acord plenari de
data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de data 14 de març de 2006, i
en les Bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de las 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 la
Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny de delegació de competències.
PROPOSE
Primer. Aprovar la concessió d'ajudes del programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana curs 2015-2016, a les persones beneficiàries que compleixen els requisits
establits en les Bases específiques de la convocatòria i que es relacionen en l'annex I, per
import de 8.907,19 euros.
Segon. Reconèixer l’obligació de les ajudes Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana curs 2015-2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 320 48007 (RC
núm. d’operació 22016101829) del vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les ajudes a les persones beneficiàries del programa Xarxa
de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs 2015-2016.
Quart. Traslladar aquest acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes escaients.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.29. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la
Unió Musical Santa Cecília d'Onda.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 16 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que en el Pressupost General de 2016, aprovat per acord plenari de data 26 de
novembre de 2015, es concedeix una subvenció nominativa a la Unió Musical Santa Cecília
d'Onda, per import de 144.000 euros.
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 més amplis en el camp de les
activitats culturals.
Vist que l'Ajuntament d'Onda delega la gestió de la seua pertinença a la xarxa musical
valenciana de l'Institut Valencià de la Música en la Unió Musical Santa Cecília.
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Vist l'expedient tramitat per a l’aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Onda i la Unió Musical Santa Cecília d'Onda, entitat que té com a finalitat primordial
l'ensenyament i la formació musical dels veïns del municipi.
Vist l'informe tècnic de data 2 de febrer de 2016 i l'informe jurídic de data 5 de febrer de
2016.
Vist el document de retenció de crèdit amb número d'operació 2.2016.1.00347, per import de
144.000 euros, i la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 101/2012, de 17 de gener, d’ampliació de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Unió
Musical Santa Cecília d'Onda, amb CIF , amb durada des de la signatura del mateix fins al 1
de novembre de 2016.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa corresponent per import de 144.000 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 330 48000 del vigent Pressupost General i amb RC
número 2.2016.1.00347.
Tercer. Facultar a l’alcalde-president per a la firma dels documents necessaris per a la seua
formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i a l’Àrea d'Hisenda. ”
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).


1.30. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la
Societat Artístic Musical Vila d'Onda.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 16 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que en el Pressupost General de 2016, aprovat per acord plenari de data 26 de
novembre de 2015, es concedeix una subvenció nominativa a la Societat Artístic Musical Vila
d'Onda, per import de 48.000 euros.
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 més amplis en el camp de les
activitats culturals.
Vist l'expedient tramitat per a l’aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Onda i la Societat Artístic Musical Vila d'Onda, entitat que té com a finalitat primordial
l'ensenyament i la formació musical dels veïns del municipi.
Vist l'informe tècnic de data 2 de febrer de 2016 i l'informe jurídic de data 5 de febrer de
2016.
Vist el document de retenció de crèdit amb número d'operació 2.2016.1.00348, per import de
48.000 euros, i la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 101/2012, de 17 de gener, d’ampliació de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la
Societat Artístic Musical Vila d'Onda, amb CIF , amb durada des de la signatura del mateix
fins al 1 de novembre de 2016.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa corresponent per import de 48.000 euros amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 2016 330 48000 del vigent Pressupost General i amb RC
número 2.2016.1.00348.
Tercer. Facultar a l’alcalde-president per a la firma dels documents necessaris per a la seua
formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i a l’Àrea d’Hisenda.”
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).


1.31. Proposta d'aprovació de les Bases específiques de la convocatòria per a la
concessió de subvencions per a la realització de programes culturals i de participació
ciutadana a associacions d'Onda (Pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 17 de febrer de 2016, que diu:
“Vistes les Bases específiques de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la
realització de programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda durant
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l'any 2016.
Vist que l’Ajuntament té previst dur a terme aquesta activitat, amb un pressupost de 25.000
euros, i 30.000 euros amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 330 48000 i 232 48000
respectivament, del pressupost general per a l’exercici 2016.
Vist l'informe tècnic de data 16 de febrer de 2016 i l'informe jurídic de data 17 de febrer de
2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atesa l'Ordenança General de Subvencions d'Onda, aprovada en data 30 de gener de 2006
i publicada en el BOP número 31, de 14 de març de 2006 i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Atès el disposat en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia numero 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar les Bases específiques de la convocatòria per a la concessió de
subvencions per a la realització de programes culturals i de participació ciutadana a
associacions d'Onda (Pressupost 2016).
Segon. Aprovar l'autorització de la despesa per import de 25.000 euros i 30.000 euros, a
càrrec de les aplicacions pressupostàries 2016 330 48000 (RC nº 2.2016.1.00349) i 2016
232 4800 (RC nº 2.2016.1.01826) del vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar la publicació de la convocatòria en el tauler d'anuncis municipal i al Butlletí
Oficial de la Província.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.32. 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 Abreviat 000278/2014.
Secretaria dóna compte de la Sentència 33/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu número 1
de Castelló, de data 18 de gener de 2016, dictada en el Procediment Abreviat 000278/2014,
per la qual s'estima el recurs contenciós-administratiu interposat per VICENTA FELIU
CATALÁN, contra la resolució de data 7 de maig de 2014, per la qual s'estima parcialment la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la demandant, per lesions físiques

produïdes per una de les portes existents en les barreres dels tancaments de la Fira d'Onda
2012. Així mateix en l'esmentada Sentència es desestima el recurs formulat al respecte per
l'asseguradora Mapfre.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord i
còpia de la Sentència a la Secció d'Urbanisme.
2.2. Dació de compte de la Sentència dictada en el Recurs d'apel·lació número
1730/2011, relatiu al Procediment Ordinari 986/2009.
Secretaria dóna compte de la Sentència núm. 72 del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Primera, de data 29 de
gener de 2016, dictada en el Recurs d'apel·lació número 1730/2011, interposat per Juan
Emilio Pina Romero, contra la Sentència núm. 292 de 23 de maig de 2011, dictada per el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló en el recurs ordinari 986/2009, per la qual es
desestimava el recurs de reposició interposat contra resolució del procediment sancionador per
obres il·legals.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord i
còpia de la Sentència a la Secció d'Urbanisme.
2.3. 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.

