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: 30
Data: 29 de juliol de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 22 de juliol de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 78/2016.
1.3. Proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament d'Onda i F.A.C.S.A. per a coordinar el
pagament de les ajudes municipals per deutes generades per la ciutadania amb el
subministrament d'aigua potable.
1.4. Proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament d'Onda i Reciplana recuperacions
2010 S.L. per a la recollida selectiva de residus tèxtils procedents dels domicilis d'Onda.
1.5. Proposta d'acceptació de la subvenció per a despeses de personal de la Unitat de
Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) per a l'any 2016.
1.6. Proposta d'acceptació de 3 subvencions per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de
vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer exercici 2016.
1.7. Proposta de tramitació de les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de
vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient
HBENER/2016/2/12 de l'exercici 2016.
1.8. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis: "Escola
municipal de teatre".
1.9. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis: "Neteja i
manteniment de la xarxa de clavegueram i de tancs de tempestat en el terme municipal
d'Onda".
1.10.Proposta d'aprovació del projecte técnic i nomenament de la direcció facultativa de les
obres per a la reurbanització del carrer San Gregorio i adjacents, incloses en el Pla
Provincial d'Obres i Servicis 2016.
1.11.Proposta d'aprovació del projecte técnic i nomenament de la direcció facultativa de les
obres per a la reurbanització del carrer Apeadero de Betxí, incloses en el Pla Provincial

d'Obres i Servicis 2016.
1.12.Proposta d'aprovació del projecte tècnic i nomenament de la direcció facultativa de les
obres per a la reurbanització del carrer Racholar de Matilda, incloses en el Pla Provincial
d'Obres i Servicis 2016.
1.13.Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, destinada a la contractació de persones desocupades.
1.14.Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, destinada a la contractació de persones jóvens
desocupades.
1.15.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a l'Associació
Cultural y Deportiva San Antonio Abad-Tosalet, per a la realització de programes culturals i
de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.16.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Club de caça
San Roque, per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre
d’Onda (pressupost 2016).
1.17.Proposta de sol·licitud de suport econòmic a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies FEMP a través de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (RECS) per a la
realització d'actuacions en l'àmbit de la salut pública municipal. (Projecte «Pla Municipal de
Prevenció de Drogodependències 2016»)
1.18.Proposta de sol·licitud de suport econòmic a la FEMP a través de la Xarxa Espanyola de
Ciutats Saludables (RECS) per a la realització d'actuacions en l'àmbit de la salut pública
municipal. (Projecte «Activitats Formatives +Salut!»)
1.19.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Precs i preguntes.

1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 22 de juliol de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 22 de juliol de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 78/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 26 de juliol de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, Regidora delegada d'Intervenció, Gestió pressupostària i Recaptació,
fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 1337/2015
de 22 de juny, modificat per decret de l´alcaldia número 1869/2015, de modificació i
ampliació de competències en la Junta de Govern Local, reassignació de matèries a Àrees
organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d´alcalde i
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regidors.
Vista la següent factura:
DATA

11-04-16

EMPRESA

Concepto

MONTÍ URBANA SL

Honorarios satisfechos por la Mercantil
Montí Urbana SL al Registro de la
Propiedad num 2 de Vila-Real como
consecuencia de la actuación urbanística
del Sector Sur 11 Este

IMPORT

28.385,46€

Vista la cèdula de notificació comunicada per la Tresoreria General de la Seguretat Social,
Unitat de Recaptació Ejecutiva número 3, a l´ Ajuntament d´Onda
Vista la conformitat de l´esmentada factura pel tècnic municipal.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 78/2016, que recullen les factures per despeses
corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
Atès que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny , de delegació de competències, modificat per decret de l´alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d´alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconéixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar la factura següent:
DATA

11-04-16

EMPRESA

Concepto

MONTÍ URBANA SL

Honorarios satisfechos por la Mercantil
Montí Urbana SL al Registro de la
Propiedad num 2 de Vila-Real como
consecuencia de la actuación urbanística
del Sector Sur 11 Este

IMPORT

28.385,46€

Segon. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 78/2016 per import de 143.171,81 euros
corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer i segon,
d'acord amb els antecedents indicats”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament d'Onda i F.A.C.S.A. per a
coordinar el pagament de les ajudes municipals per deutes generades per la
ciutadania amb el subministrament d'aigua potable.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 21 de juliol de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per al conveni entre l'Ajuntament d'Onda i F.A.C.S.A. per a
coordinar el pagament de les ajudes municipals per deutes generades per la ciutadania amb
el subministrament d'aigua potable.
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 servicis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist l'esborrany del conveni l'objecte del qual és establir els termes de col·laboració entre
l'Ajuntament d'Onda i FACSA, per a coordinar i agilitzar el pagament d'ajudes municipals
d'emergència social atorgades a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica pels
deutes contrets en relació amb el subministrament d'aigua potable, a fi d'evitar l'existència
en la ciutat de llars que no tinguen este bé bàsic i imprescindible.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Dau el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències, en el punt quart, A, s'atribuïx a la Junta de Govern Local: “3. L'aprovacio dels
convenis de col·laboració amb altres entitats ”.
PROPOSA
Primer. Aprovar el conveni.
Segon. Traslladar l'acord a l'àrea econòmica als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.4. Proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament d'Onda i Reciplana
recuperacions 2010 S.L. per a la recollida selectiva de residus tèxtils procedents dels
domicilis d'Onda.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 25 de juliol de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per al conveni entre l'Ajuntament d'Onda i Reciplana recuperacions
2010 S.L. per a la recollida selectiva de residus tèxtils procedents dels domicilis d'Onda i per
a la seua posterior gestió.
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 servicis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist l'esborrany del conveni l'objecte del qual és determinar l'àmbit de col·laboració entre
l'Ajuntament d'Onda i Reciplana recuperacions 2010 S.L. en relació amb el desenrotllament
del programa KOOPERA, amb la finalitat de servir per a la recollida selectiva de residus
tèxtils procedents dels domicilis d'Onda per a la seua posterior gestió, on es garantisca el
seu reciclatge i reutilització.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Atés el disposat 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, A, s'atribuïx a la Junta de Govern Local: «“3. L'aprovació dels convenis de
col·laboració amb altres entitats ”.
PROPOSA
Primer. Aprovar el conveni
Segon. Traslladar l'acord a l'àrea econòmica als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'acceptació de la subvenció per a despeses de personal de la Unitat de
Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) per a l'any 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 21 de juliol de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 29 de gener de 2016, sobre sol·licitud de
subvenció a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana a
l'empara de la resolució de 22 de desembre de 2015, publicada en el DOCV núm. 7688, de
30 de desembre de 2015, per a despeses de personal de la Unitat de Prevenció Comunitària

en Conductes Addictives (UPCCA) per a l'any 2016, amb un pressupost de 27.790,63 euros.
Vista la Resolució de 5 d'abril de 2016, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
de la Generalitat Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per a
despeses de personal de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives
(UPCCA) per a l'any 2016, per import de 24.000 euros.
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 municipal.
Atés el disposat 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: “5. Sol·licitar i
acceptar subvencions”.
PROPOSE
Primer. Acceptar la subvenció de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la
Generalitat Valenciana, per import de 24.000 euros per a despeses de personal de la Unitat
de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) per a l'any 2016.
Segon. Traslladar el present acord a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.
Tercer. Justificar la inversió, d'acord amb la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública de 22 de desembre de 2015, i demanar el lliurament de la subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'acceptació de 3 subvencions per a evitar la pobresa energètica i la
pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 21 de juliol de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, publicada en el DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015, per la qual es
regulen i convoquen subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc
d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a evitar el tall dels subministraments d'energia
elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d'exclusió social, així com per a contribuir al
pagament del lloguer de la vivenda a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se
vist obligades a oferir la seua vivenda habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i
no poden afrontar-ho.
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Vista la resolució de data 27 de juny de 2016 (expedient HBENER/2016/597/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 14.037,90 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa.
Vista la resolució de data 27 de juny de 2016 (expedient HBENER/2016/625/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 20.000,00 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa.
Vista la resolució de data 27 de juny de 2016 (expedient HBENER/2016/640/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 24.300,00 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa.
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.
Atès el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències, en el punt quart, B, s'atribuïx a la Junta de Govern Local: “5. Sol·licitar i
acceptar subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Acceptar les 3 subvencions de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i
Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana (amb núm. d'expedient
HBENER/2016/597/12, HBENER/2016/625/12 i HBENER/2016/640/12) per import total de
58.337,90 euros per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder
atendre el pagament del lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en les
mateixes exercici 2016.
Segon. Traslladar el present acord a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.
Tercer. Justificar la inversió, d'acord amb l'Orde de la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori de 23 de desembre de 2015, i demanar el lliurament de
la subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta de tramitació de les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua
de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient
HBENER/2016/2/12 de l'exercici 2016.

Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 27 de juliol de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, publicada en el DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015, per la qual es
regulen i convoquen subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc
d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a evitar el tall dels subministraments d'energia
elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d'exclusió social, així com per a contribuir al
pagament del lloguer de la vivenda a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se
vist obligades a oferir la seua vivenda habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i
no poden afrontar-ho.
Vista la resolució de data 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/2/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 7.677,50 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa.
Considerant que alguns dels beneficiaris de les dites subvencions ja han rebut directament
per part de l'Ajuntament ajudes pels mateixos conceptes i en el període subvencionat
segons el detall que s'acompanya:
BENEFICIARIS

IMPORT CONCEDIT
RESOLUCIÓ CONSELLERIA
(octubre 2015 a gener 2016)

IMPORT CONCEDIT PER
AJUNTAMENT
(octubre 2015 a gener
2016)

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

400,00 €

217,60 €

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

400,00 €

1.120,00 €

Acuerdos de Junta de Gobierno Local
de 21/08/2015 y 28/12/2015

400,00 €

448,00 €

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

400,00 €

900,00 €

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

400,00 €

0,00 €

----------

400,00 €

1.741,00 €

Acuerdos de Junta de Gobierno Local
de 16/10/2015 y 13/05/2016

77,50 €

38,75 €

Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 13/11/2015

400,00 €

256,00 €

Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 17/07/2015

400,00 €

1.120,00 €

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

400,00 €

435,20 €

Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 04/03/2016

400,00 €

1.185,00 €

Acuerdos de Junta de Gobierno Local
de 21/08/2015 y 13/05/2016
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BENEFICIARIS

TOTAL

IMPORT CONCEDIT
RESOLUCIÓ CONSELLERIA
(octubre 2015 a gener 2016)

IMPORT CONCEDIT PER
AJUNTAMENT
(octubre 2015 a gener
2016)

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

400,00 €

1.360,00 €

Acuerdos de Junta de Gobierno Local
de 21/08/2015 y 28/12/2015

400,00 €

153,70 €

Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 25/09/2015

4.877,50 €

8.975,25 €

Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE
Primer. Tramitar les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no
poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient HBENER/2016/2/12 de
l'exercici 2016 segons el detall que s'acompanya (desenvolupat en l'annex I):
BENEFICIARIS

TOTAL

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

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

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

400,00 €

400,00 €

0,00 €

400,00 €

148,00 €

252,00 €

400,00 €

400,00 €

0,00 €

400,00 €

0,00 €

400,00 €

400,00 €

400,00 €

0,00 €

77,50 €

38,75 €

38,75 €

400,00 €

100,00 €

300,00 €

400,00 €

400,00 €

0,00 €

400,00 €

400,00 €

0,00 €

400,00 €

400,00 €

0,00 €

400,00 €

400,00 €

0,00 €

400,00 €

53,70 €

346,30 €

4.477,50 €

3.140,45 €

1.337,05 €

Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les subvencions per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer directes als sol·licitants, relacionats anteriorment, per import total de 1.337,05 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació
2.2016.1.19069) del vigent pressupost general.

Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt segon.
Quart. Notificar la present resolució als interessats i traslladar el present acord a l'Àrea
d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis:
"Escola municipal de teatre".
Vista la proposta de la alcaldia de 22 de juliol de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de serveis: "Escola municipal
de teatre", el pressupost base de licitació de la qual és de 32.810,00 euros/anuals, més 21%
d'IVA (6.890,10 €), que suposa un import total de 39.700,10 € (IVA inclòs), i una duració
inicial d'1 any, prorrogable fins a un màxim de 2 anys.
Vistos els informes favorables del servei de data 15/07/2016 i jurídic de data 22/07/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.17105, de data 13/07/2016, així com
la fiscalització de conformitat d'esta 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 obertura 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 “d'Escola municipal de teatre”
(atés que no hi ha urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de procediment negociat
amb publicitat per raó de la quantia i utilitzant diversos criteris de valoració d'ofertes (no sols
el preu).
Segon. Autoritzar la despesa per un import de 39.700,10 euros. Els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 2016 330 22610 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 2016: ........................................................................................................... 5.402,65 €
Any 2017: ........................................................................................................ 34.297,45 €

Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el perfil de contractant municipal.
Quart. Invitar a participar a un mínim de 3 empresaris que seran seleccionats d'acord amb
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els criteris objectius de solvència establits en el plec de clàusules administratives particulars.
Quint. 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 unanimitat.
1.9. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis:
"Neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram i de tancs de tempestat en el terme
municipal d'Onda".
Vista la proposta de la alcaldia de 22 de juliol de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de serveis: "Neteja i
manteniment de la xarxa de clavegueram i de tancs de tempestat en el terme municipal
d'Onda", el pressupost base de licitació del qual és de 54.490,00 euros/anuals, més 10%
d'IVA (5.449,00 €), que suposa un import total de 59.939,00 € (IVA inclòs), i una duració
inicial de 4 anys, prorrogable fins a un màxim de 6 anys.
Vistos els informes favorables del servei de data 22/06/2016 i jurídic de data 22/07/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.17102, de data 13/07/2016, així com
la fiscalització de conformitat d'esta 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 obertura 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 “Neteja i manteniment de la
xarxa de clavegueram i de tancs de tempestat en el terme municipal d'Onda” (atés que no hi
ha urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada i utilitzant diversos criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Autoritzar la despesa per un import de 239.756,00 euros. Els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 2016 1532 21001 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 2016: .........................................................................................................19.979,66 €
Any 2017 ......................................................................................................... 59.939,00 €
Any 2018 ......................................................................................................... 59.939,00 €
Any 2019 ......................................................................................................... 59.939,00 €
Any 2020 ......................................................................................................... 39.959,34 €

Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el DOUE, en el Boletín Oficial del
Estado 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.
1.10. Proposta d'aprovació del projecte tècnic i nomenament de la direcció facultativa
de les obres per a la reurbanització del carrer San Gregorio i adjacents, incloses en el
Pla Provincial d'Obres i Servicis 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 25 de juliol de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria del Pla provincial de Cooperació a les obres i servicis de competència
municipal per a l'exercici 2016, publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 22 de
data 20/2/16.
Vist l'acord de la Junta de Govern local de 13 d'abril de 2016, pel qual es va aprovar la
sol·licitud d'inclusió de l'obra del projecte de reurbanització del carrer “San Gregori i
adjacents” en el mencionat Pla Provincial de Cooperació, per un import total de 60.000 €.
Vist l'acord plenari de la Diputació Provincial de Castelló, de 17 de maig de 2016, pel que,
sense perjuí de les al·legacions corresponents, es va aprovar provisionalment el mencionat
Pla Provincial incloent entre les seues obres el projecte de reurbanització del carrer San
Gregori i adjacents, per un pressupost total de 60.000 €, dels quals 10.000 € són
subvencionables per la Diputació Provincial i la resta assumits per este Ajuntament.
Vist el projecte redactat per l'Enginyer industrial Emilio Sansano Sansano i datat en juliol de
2016, per a la reurbanització dels carrers Quevedo i San Gregori.
Atès el que disposa la base octava de les bases de la convocatòria, que requerix l'aprovació
del projecte tècnic per l'òrgan competent de l'Ajuntament.
Atès el que disposa l'article 23.2 b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, i vist el decret de l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències, en virtut del qual es delega en la Junta de Govern Local (apartat
4t B.3) l'aprovació dels projectes tècnics i de servicis quan siga competent per a la seua
contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.
RESOLC:
Primer. Aprovar el projecte tècnic de l'obra “Reurbanització dels carrers Quevedo i San
Gregori”.
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Segon. Nomenar a la direcció facultativa de la mateixa als següents tècnics:
-Director d'obra: Emilio Sansano Sansano (Col·legiat núm. 4.299).
-Directora d'execució i coordinadora de seguretat i salut: Plácido Salvador Pérez, arquitecte
técnic municipal.
Tercer. Notificar esta resolució als interessats, i traslladar a la Diputació Provincial de
Castelló.
Quart. Donar compte d'esta resolució al Ple de l'Ajuntament.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta d'aprovació del projecte tècnic i nomenament de la direcció facultativa
de les obres per a la reurbanització del carrer Apeadero de Betxí, incloses en el Pla
Provincial d'Obres i Servicis 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 25 de juliol de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria del Pla provincial de Cooperació a les obres i servicis de competència
municipal per a l'exercici 2016, publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 22 de
data 20/2/16.
Vist l'acord de la Junta de Govern local de 13 d'abril de 2016, pel qual es va aprovar la
sol·licitud d'inclusió de l'obra del projecte de reurbanització del carrer “Apeadero de Betxí” en
el mencionat Pla Provincial de Cooperació, per un import total de 60.000 €.
Vist l'acord plenari de la Diputació Provincial de Castelló, de 17 de maig de 2016, pel que,
sense perjuí de les al·legacions corresponents, es va aprovar provisionalment el mencionat
Pla Provincial incloent entre les seues obres el projecte de reurbanització del carrer
Apeadero de Betxí, per un pressupost total de 60.000 €, dels quals 10.000 € són
subvencionables per la Diputació Provincial i la resta assumits per este Ajuntament.
Vist el projecte redactat per l'Enginyer industrial Raúl Vélez Novella i datat en juliol de 2016,
per a la reurbanització de l'apeadero de Betxí.
Atès el que disposa la base octava de les bases de la convocatòria, que requerix l'aprovació
del projecte tècnic per l'òrgan competent de l'Ajuntament.
Atès el que disposa l'article 23.2 b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, i vist el decret de l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències, en virtut del qual es delega en la Junta de Govern Local (apartat
4t B.3) l'aprovació dels projectes tècnics i de servicis quan siga competent per a la seua
contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.
RESOLC:

Primer. Aprovar el projecte tècnic de l'obra “Reurbanització del carrer Apeadero de Betxí”.
Segon. Nomenar a la direcció facultativa de la mateixa als següents tècnics:
-Director d'obra: Raúl Vélez Novella. Enginyer Industrial (Col·legiat núm. 14716/COIM).
-Directora d'execució i coordinadora de seguretat i salut: Rosa Aguilella Vidal, Enginyera
tècnica d'Obres Públiques municipal.
Tercer. Notificar esta resolució als interessats, i traslladar a la Diputació Provincial de
Castelló.
Quart. Donar compte d'esta resolució al Ple de l'Ajuntament. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta d'aprovació del projecte tècnic i nomenament de la direcció facultativa
de les obres per a la reurbanització del carrer Racholar de Matilda, incloses en el Pla
Provincial d'Obres i Servicis 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 25 de juliol de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria del Pla provincial de Cooperació a les obres i servicis de competència
municipal per a l'exercici 2016, publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 22 de
data 20/2/16.
Vist l'acord de la Junta de Govern local de 13 d'abril de 2016, pel qual es va aprovar la
sol·licitud d'inclusió de l'obra del projecte de reurbanització del carrer “Rajolar de Matilda” en
el mencionat Pla Provincial de Cooperació, per un import total de 60.000 €.
Vist l'acord plenari de la Diputació Provincial de Castelló, de 17 de maig de 2016, pel que,
sense perjuí de les al·legacions corresponents, es va aprovar provisionalment el mencionat
Pla Provincial incloent entre les seues obres el projecte de reurbanització del carrer Rajolar
de Matilda, per un pressupost total de 60.000 €, dels quals 10.000 € són subvencionables
per la Diputació Provincial i la resta assumits per este Ajuntament.
Vist el projecte redactat per l'arquitecte Juan Canós Molinos i datat en juliol de 2016, per a la
reurbanització del carrer Rajolar de Matilda.
Atès el que disposa la base octava de les bases de la convocatòria, que requerix l'aprovació
del projecte tècnic per l'òrgan competent de l'Ajuntament.
Atès el que disposa l'article 23.2 b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, i vist el decret de l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències, en virtut del qual es delega en la Junta de Govern Local (apartat
4t B.3) l'aprovació dels projectes tècnics i de servicis quan siga competent per a la seua
contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.
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RESOLC:
Primer. Aprovar el projecte tècnic de l'obra “Reurbanització del carrer Rajolar de Matilda”.
Segon. Nomenar a la direcció facultativa de la mateixa als següents tècnics:
-Director d'obra: Juan Canós Molinos, arquitecte.
-Directora d'execució i coordinadora de seguretat i salut: Plácido Salvador Pérez, arquitecte
técnic municipal.
Tercer. Notificar esta resolució als interessats, i traslladar a la Diputació Provincial de
Castelló.
Quart. Donar compte d'esta resolució al Ple de l'Ajuntament.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, destinada a la contractació de persones
desocupades.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 27 de juliol de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 8/2016 de 7 de juliol de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en el Programa Iniciativa Social en col·laboració amb les
corporacions locals de la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana d'11 de juliol de 2016.
Vista la resolució de 19 de juliol de 2016, de la directora general del Servici Valencià
d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016, les subvencions
destinades a la contractació de persones desocupades en col·laboració amb les
corporacions locals de la comunitat valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, núm. 7833, de data 21 de juliol de 2016.
Vist el formulari del SERVEF Annex a la sol·licitud en què es detallen les actuacions a
realitzar per 20 persones desocupades.
Atès el que disposa 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 en el Decret de
l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern, “5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
PROPOSE:

Primer. Aprovar les actuacions a desenvolupar per 20 persones desocupades.
Segon. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, per import de 162.562,80 euros per a la contractació de persones
desocupades.
Tercer. Assumir expressament les obligacions que es determinen en dita Resolució en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Quart. Comprometre's a realitzar les operacions pressupostàries pertinents per a dur a terme
el finançament i execució del gasto generat per la subvenció sol·licitada, una vegada resolta
la convocatòria i en funció de la mateixa.
Quint. Facultar a l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, destinada a la contractació de persones jóvens
desocupades.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 27 de juliol de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 8/2016 de 7 de juliol de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en el Programa Iniciativa Social en col·laboració amb les
corporacions locals de la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana d'11 de juliol de 2016.
Vista la resolució de 19 de juliol de 2016, de la directora general del Servici Valencià
d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016, les subvencions
destinades a la contractació de persones jóvens desocupades en col·laboració amb les
corporacions locals de la comunitat valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, núm. 7833, de data 21 de juliol de 2016.
Vist el formulari del SERVEF Annex a la sol·licitud en què es detallen les actuacions a
realitzar per 4 persones jóvens desocupades.
Atès el que disposa 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 en el Decret de
l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern, “5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
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PROPOSE:
Primer. Aprovar les actuacions a desenvolupar per 4 persones jóvens desocupades.
Segon. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, per import de 65.808 euros per a la contractació de persones jóvens
desocupades.
Tercer. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Resolució en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Quart. Comprometre's a realitzar les operacions pressupostàries pertinents per a dur a terme
el finançament i execució del gasto generat per la subvenció sol·licitada, una vegada resolta
la convocatòria i en funció de la mateixa.
Quint. Facultar a l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a
l'Associació Cultural y Deportiva San Antonio Abad-Tosalet, 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 19 de juliol de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2016 i publicades
en el BOP núm. 26, de data 1 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana en aquesta població, pressupost 2016,
l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció a l'Associació
Cultural y Deportiva San Antonio Abad per import de 813,01 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 23 de juny de
2016 per Juan Lopez Peña, amb NIF número , com a president de l'Associació Cultural y
Deportiva San Antonio Abad-Tosalet.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Associació Cultural y Deportiva San

Antonio Abad, compleix els requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no
sent deutor amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per la tècnica mitjà de Cultura i la gestora de Festes, amb data
6 de juliol de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès el disposat a l'article 88 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, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la bestreta del 70 % de la subvenció del pressupost de 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

NIF

2016 330 48000 Associació Cultural y Deportiva San Antonio AbadTosalet.

IMPORT
569,11 €

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 330 48000 (RC núm. 2.2016.1.00349) del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Club
de caça San Roque, per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense
ànim de lucre 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 20 de juliol de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
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publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número. 27,
de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016), l’anunci
de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Club de caça
San Roque per import de 2736,13€.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 5 de juliol de
2016 (RE 13176) per Eduardo Bascuñan Alguacil, amb NIF número , com a representant del
Club de caça San Roque
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Club de caça San Roque, compleix
els requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per el tècnic d’Esports amb data 20 de juliol de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès el disposat a l'article 88 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, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la bestreta del 70 % del total de la subvenció per import de 1915,29€
(pressupost de 2016):
Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% del total de la
subvenció, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2016 340 48000 (RC núm.
2.2016.101805) del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.17. Proposta de sol·licitud de suport econòmic a la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies FEMP a través de la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables
(RECS) per a la realització d'actuacions en l'àmbit de la salut pública municipal.
(Projecte «Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2016»)
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 21 de juliol de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria d'ajudes als ajuntaments dins de l'Acord de col·laboració per a l'any
2016, entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per a la potenciació de la RECS i
implementació local d'estratègia de promoció de la salut i prevenció, vigent des del 10 de
juny del 2016 i fins al 13 de desembre de 2016.
Vist que l'Ajuntament ha projectat dins del «Pla Municipal de Prevenció de
Drogodependències 2016», distintes actuacions per a previndre el consum d'alcohol i altres
drogues entre adolescents en les Festes Fira d'Onda 2016 (octubre 2016) per import de
5.000,00 euros (Iva Inclòs)
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del 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. Sol·licitud de suport econòmic a la FEMP, a través de la RECS, per a la realització
d'actuacions en l'àmbit de la salut pública municipal en consonància amb l'estratègia de
promoció de la Salut i prevenció del Sistema Nacional de Sanitat, amb un pressupost de
5.000,00 euros (Iva Inclòs).
Segon. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Convocatòria, en
cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Tercer. Assumir el compromís de dotar pressupostàriament la part del projecte no finançat
amb la subvenció que es concedisca, una vegada acceptada la mateixa.
Cuart. Facultar a l'alcalde-president de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents de la subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. Proposta de sol·licitud de suport econòmic a la FEMP a través de la Xarxa
Espanyola de Ciutats Saludables (RECS) per a la realització d'actuacions en l'àmbit de
la salut pública municipal. (Projecte «Activitats Formatives +Salut!»)
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
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Ciutadania de 21 de juliol de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria d'ajudes als ajuntaments dins de l'Acord de col·laboració per a l'any
2016, entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per a la potenciació de la RECS i
implementació local d'estratègia de promoció de la salut i prevenció, vigent des del 10 de
juny del 2016 i fins al 13 de desembre de 2016.
Vist que l'Ajuntament ha projectat dins de la Programació Municipal d'Activitats Formatives
2016-2017, la oferta de cursos «Activitats Formatives +Salut!» amb l'objectiu de millorar les
habilitats d'autocura i capacitats que comporten, a més de l'aprenentatge de tècniques
concretes per aconseguir més benestar emocional, salut i qualitat de vida amb un
pressupost de 16.476,15 euros (21% Iva Inclòs) en el mes de novembre i 11.580,94 euros
(21% Iva Inclòs) en el mes de desembre (fins al dia 13) ambdós de 2016.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del 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. Sol·licitud de suport econòmic a la FEMP, a través de la RECS, per a la realització
d'actuacions en l'àmbit de la salut pública municipal en consonància amb l'estratègia de
promoció de la Salut i prevenció del Sistema Nacional de Sanitat, amb un pressupost de de
16.476,15 euros (21% Iva Inclòs) en el mes de novembre i 11.580,94 euros (21% Iva Inclòs)
en el mes de desembre (fins al dia 13) ambdós de 2016.
Segon. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Convocatòria, en
cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Tercer. Assumir el compromís de dotar pressupostàriament, dintre del contracte del Servei
de Monitors per als cursos del Programa Municipal d'Activitats Formatives i Tallers Didàctics
del Museu del Taulell Manolo Santont curs 2016-2017, la part del projecte no finançat amb la
subvenció que es concedisca, una vegada acceptada aquesta.
Quart. Facultar a l'alcalde-president de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents de la subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.19. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.

2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.

El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.

