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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 23
Data: 10 de juny de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.20 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)
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 3 de juny 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. 50/2016.
1.3. Proposta d'acceptació de les subvencions per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de
vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer exercici 2016.
1.4. Proposta d'aprovació de les ajudes de lloguer social del programa "Onda sin desahucios"
corresponents a la comissió de valoració del mes de juny de 2016 (ordinària).
1.5. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2015 i 2016.
1.6. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes de maig de 2016.
1.7. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis socials de la
comissió de valoració del mes de juny de 2016 (ordinària).
1.8. Proposta d'adjudicació de premis del Concurs de decoració de balcons i finestres
tradicionals del Centre Històric d'Onda, 2016.
1.9. Proposta d'adjudicació d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
1.10.Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació d'edificis
i vivendes d'Onda.
1.11.Proposta de concessió de la llicència ambiental sol·licitada per Transportes Navarro
Yeste, S.L. per a exercir una activitat d'aparcament de camions a la Avgda. Mediterráneo,
29 A.
1.12.Proposta d'acceptació de l'adjudicació de l'immoble situat en carrer Tremedal número 15
per procediment instruït per la Diputació Provincial contra Raúl García Giménez.
1.13.Proposta de rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local, de data 22/04/2016,
sobre 1a modificació del contracte del servei: “Serveis per al Centre integral de majors

(CIM) i Centre de dia”.
1.14.Proposta per a declarar desert el lot número 2 del contracte: "Gestió del bar-cafeteria del
CIM i cafeteria del Centre de Dia".
1.15.Proposta d'arxiu de l'expedient de contractació de la gestió del servei públic "Gestió i
dinamització del casc històric i castell d'Onda".
1.16.Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs escolar
2015/2016, corresponents al mes de maig de 2016.
1.17.Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs escolar
2015/2016, convocatòria extraordinària, corresponents al mes de maig de 2016.
1.18.Proposta d'aprovació i denegació de la concessió d'ajudes del programa Xarxa de
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
1.19.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni de
col·laboració, pressupost 2016 a la Casa de Retiro El Carmen de Onda-Castellón.
Carmelitas Orden de Hermanos.
1.20.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a l'associació
Rellamp, per a la realització de programes culturals i de participació ciutadana a
associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.21.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a l'associació
Penya Cultural Taurina Chicuelina, per a la realització de programes culturals i de
participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.22.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a l'Associació
d'Alumnes l'Aladern E.P.A., per a la realització de programes culturals i de participació
ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.23.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a l'Ateneo
Cultural i Mercantil d'Onda, per a la realització de programes culturals i de participació
ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.24.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a l'Associació
Adolor d'Onda, per a la realització de programes culturals i de participació ciutadana a
associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.25.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a l'Associació
Asperger Castelló, per a la realització de programes culturals i de participació ciutadana a
associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.26.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a l'Associació
Barri el Castell, per a la realització de programes culturals i de participació ciutadana a
associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.27.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 3 de juny de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 3 de juny de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 50/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 8 de juny de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, Regidora delegada d'Intervenció, Gestió pressupostària i Recaptació,
fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 1337/2015
de 22 de juny, modificat per decret de l'alcaldia número 1869/2015, de modificació i
ampliació de competències en la Junta de Govern Local, reassignació de matèries a Àrees
organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d'alcalde i
regidors.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 50/2016, que recullen les factures per despeses
corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
Atés que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny, de delegació de competències, modificat per decret de l'alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d'alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 50/2016 per import de 236.792,62 euros
corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'acceptació de les 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 2 de juny de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, publicada en el DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015, per la qual es
regulen i convoquen subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc
d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a evitar el tall dels subministraments d'energia
elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d'exclusió social, així com per a contribuir al
pagament del lloguer de la vivenda a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se
vist obligades a oferir la seua vivenda habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i
no poden afrontar-ho.
Vista la resolució de data 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/14/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 9.933,78 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa.
Vista la resolució de data 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/181/12), 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 11.662,34 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 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/143/12), 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 5.091,55 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 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/66/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 10.414,02 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa.
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.
Vista la resolució de data 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/74/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 10.031,22 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa.
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Vista la resolució de data 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/233/12), 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 210,70 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 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/219/12), 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 8.538,09 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 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/20/12), 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 746,16 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 8 subvencions de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i
Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana (amb núm. expedient
HBENER/2016/14/12, HBENER/2016/181/12, HBENER/2016/143/12, HBENER/2016/66/12,
HBENER/2016/2/12, HBENER/2016/74/12, HBENER/2016/233/12 i HBENER/2016/219/12)
per import total de 63.559,20 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. No acceptar la subvenció de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i
Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana (amb núm. expedient
HBENER/2016/20/12) per import total de 746,16 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, per haver apreciat l'existència
d'errors en la relació d'unitats familiars i en els imports desglossats.
Tercer. Traslladar el present acord a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.
Quart. 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.
1.4. Proposta d'aprovació de les ajudes de lloguer social del programa "Onda sin
desahucios" corresponents a la comissió de valoració del mes de juny de 2016
(ordinària).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 2 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajudes de lloguer
social del programa "Onda sin desahucios".
Vist l'informe-proposta tècnica sobre valoració de tals expedients, emés pel director-psicòleg,
de 25 de maig de 2016, que indica que la concessió de les ajudes s'ajusta a alló que
establixen les bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals
d'emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent d'Administració, Serveis Municipals i
Política Social i Especial de Comptes, de 31 de maig de 2016, de valoració de les ajudes.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 2 de juny de 2016.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en la proposta, corresponents a les ajudes
de lloguer social del programa "Onda sin desahucios" de la comissió de valoració del mes de
juny de 2016 (ordinària), han firmat, i així consta en la sol·licitud d'ajuda individual en el
departament de Serveis Socials, la declaració de no estar sotmés en cap prohibició per a
obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03) i del compliment
d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit.
Considerant que també consta en l'expedient, l'informe emés pel servei de recaptació
municipal acreditatiu que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries amb
la Corporació, la validesa del qual acaba el 4 d'octubre de 2016.
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.
Vistes les bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals
d'emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Considerant que l'article 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de Serveis Socials 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.
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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 les següents ajudes de lloguer de vivenda social del programa "Onda sin
desahucios" corresponents a la comissió de valoració del mes de juny de 2016 (ordinària)
segons el detall que s'acompanya, desenvolupat en l'Annex I:
A. Ajudes a abonar a tercers per transferència bancària
NÚM.
1

EXPEDIENT
3/16 OSD

CONCEPTE
Lloguer social
"Onda sin desahucios"

TOTAL

QUANTÍA (*)
867,00 €
867,00 €

(*) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 3 mesos.
L'ajuda de lloguer social aprovada a l'expedient núm. 3/16 OSD s'abonarà directament a la
propietària de la vivenda.
Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes de lloguer
de vivenda social del programa "Onda sin desahucios", relacionades en el punt primer
corresponent a la comissió de valoració del mes de juny de 2016 (ordinària), d'acord amb el
detall establit en el mencionat Annex I, per import total de 867,00 euros, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.12408) 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.
1.5. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2015 i 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 2 de juny de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat per
a la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.

Vist el seguiment dut a terme, per l'Equip Social de Base, de les activitats establides com a
mesures d'inserció social pels usuaris de Renda Garantida de Ciutadania que a continuació
es detallen.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 2 de juny de 2016.
Considerant el que disposa el Capítol III, article 15.2 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la
Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana i en l'apartat
núm. 2 de les Instruccions 7/2009, de 22 de juny, a seguir en el procediment i tramitació de
la prestació Renda Garantida de Ciutadania, esta s'entén atorgada amb caràcter alimentari,
per a satisfer les necessitats previstes en l'article 142 del Codi Civil (els beneficiaris no
necessitaran complir ni acreditar documentalment el compliment dels requisits arreplegats
en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vist l'intervingut i conforme de la proposta per la intervenció municipal.
Atés que de conformitat amb el disposat 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 de les Entitats Locals i el decret de l'alcaldia número
1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències que atribuïx 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'estes obligacions, excepte els relatius a despeses de personal i amortització de
préstecs i liquidació d'interessos”.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, relacionades en l'annex I corresponents als retards de l'any 2015 i
2016 per import total de 12.307,10 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb núm. operació 2.2016.1.03021) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes de maig de 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 2 de juny de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania.
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Vist el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat per
a la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el seguiment dut a terme, per l'Equip Social de Base, de les activitats establides com a
mesures d'inserció social pels usuaris de Renda Garantida de Ciutadania que a continuació
es detallen.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 2 de juny de 2016.
Considerant el que disposa el Capítol III, article 15.2 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la
Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana i en l'apartat
núm. 2 de les Instruccions 7/2009, de 22 de juny, a seguir en el procediment i tramitació de
la prestació Renda Garantida de Ciutadania, esta s'entén atorgada amb caràcter alimentari,
per a satisfer les necessitats previstes en l'article 142 del Codi Civil (els beneficiaris no
necessitaran complir ni acreditar documentalment el compliment dels requisits arreplegats
en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vist l'intervingut i conforme de la proposta per la intervenció municipal.
Atés que de conformitat amb el disposat 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 de les Entitats Locals i el decret de l'alcaldia número
1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències que atribuïx 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'estes obligacions, excepte els relatius a despeses de personal i amortització de
préstecs i liquidació d'interessos”.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, relacionades en l'annex I corresponents al mes de maig 2016, per
import total de 2.932,34 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb
núm. operació 2.2016.1.03021) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis
socials de la comissió de valoració del mes de juny de 2016 (ordinària).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 2 de juny de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajudes

individualitzades.
Vist l'informe-proposta tècnica sobre valoració de tals expedients, emès pel director-psicòleg
de l'Equip Social de Base, de 25 de maig de 2016, que indica que la concessió i denegació
de les ajudes s'ajusta a alló que establixen les bases específiques reguladores de les ajudes
econòmiques municipals d'emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent d'Administració, Serveis Municipals i
Política Social i Especial de Comptes, de 31 de maig de 2016, de valoració de les ajudes.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 2 de juny de 2016, en el que
s'informa favorablement la paralització de l'ajuda atorgada per la comissió informativa a
l'expedient núm. 362/16 per import de 300 € fins que es realitze la nova valoració de
l'expedient.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en la proposta, corresponents a les ajudes
d'emergència de la comissió de valoració del mes de juny de 2016 (ordinària), han firmat, i
així consta en la sol·licitud d'ajuda individual en el departament de Serveis Socials, la
declaració de no estar sotmés a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari,
assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(BOE núm. 276, de 18/11/03) i del compliment d'obligacions de reintegrament de
subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit.
Considerant que també consta en l'expedient, l'informe emés pel servei de recaptació
municipal acreditatiu que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries amb
la Corporació, la validesa del qual acaba l'1 de setembre de 2016.
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.
Vistes les bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals
d’emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Considerant que l'article 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de Serveis Socials 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.
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. Aprovar les ajudes individualitzades de Serveis Socials corresponents a la comissió
de valoració del mes de juny de 2016 (ordinària) segons el detall que s'acompanya:
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A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
NÚM.
1
2
3
4
5
6
7

EXPEDIENT
296/16
297/16
298/16
299/16
300/16
302/16
303/16

8
9

304/16
305/16

10
11
12
13

306/16
307/16
308/16
310/16

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

311/16
312/16
314/16
315/16
316/16
317/16
319/16
320/16
321/16
322/16

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

324/16
325/16
327/16
328/16
329/16
330/16
331/16
332/16
334/16
335/16
336/16
337/16
338/16
339/16
340/16
342/16
343/16
344/16
345/16
346/16

CONCEPTE
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AEGE
AFPE(*)
AFPE(*)
AEGE
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AEGE
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AEAI
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)

QUANTÍA
240,00 €
300,00 €
330,00 €
390,00 €
330,00 €
408,00 €
393,20 €
330,00 €
488,32 €
275,00 €
442,00 €
330,00 €
428,96 €
240,00 €
165,00 €
225,00 €
510,00 €
350,00 €
374,00 €
420,00 €
350,00 €
330,00 €
341,00 €
350,00 €
544,00 €
650,00 €
300,00 €
200,00 €
450,00 €
408,00 €
325,00 €
275,00 €
275,00 €
210,00 €
480,00 €
325,00 €
350,00 €
350,00 €
420,00 €
292,00 €
350,00 €
330,00 €
250,00 €

NÚM.
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
TOTAL

EXPEDIENT
347/16
348/16
349/16
350/16
351/16
352/16
353/16
355/16
356/16
357/16
358/16
359/16
360/16
361/16
364/16
200/16
204/16

CONCEPTE
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
PIF (*)
AFPE(*)
AFPE(*)

QUANTÍA
325,00 €
200,00 €
480,00 €
544,00 €
374,00 €
390,00 €
195,00 €
330,00 €
390,00 €
390,00 €
300,00 €
425,00 €
476,00 €
340,00 €
280,00 €
220,00 €
300,00 €
21.083,48 €

CONCEPTE
AEGE (***)

QUANTÍA
2.040,00 €
2.040,00 €

B. Ajudes a abonar a tercers per transferència bancària
NÚM.
1
TOTAL

EXPEDIENT
318/16

C. Ajudes a abonar als sol·licitants en format de vals setmanals (ajudes d’emergència i PIF)
NÚM.
1
TOTAL

EXPEDIENT
363/16

CONCEPTE
PIF (*)

QUANTÍA
260,00 €
260,00 €

AFPE. Ayuda familiar polivalente de emergencia.
AEGE. Ayuda de emergencia gastos extraordinarios.
AEAI. Ayuda emergencia alimentación infantil.
PIF. Plan de intervención familiar.

(*) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 2 mesos.
(**) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 4 mesos.
(***) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 6 mesos.
Segon. Aprovar les ajudes d'emergència en situacions especials corresponents a la comissió
de valoració del mes de juny de 2016 (ordinària), segons el detall què s'acompanya:
EXP.

DATA VALS

QUANTÍA

TOTAL

LG-E 304

11/04/16

F

42,60 €

42,60 €

LG-E 168

11/04/16

F

10,65 €

10,65 €
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EXP.
LG-E 54

DATA VALS
22/03/16

AB

QUANTÍA

TOTAL

50,00 €

50,00 €

TOTAL

103,25 €

Tercer. Denegar les ajudes individualitzades de Serveis Socials corresponents a la comissió
de valoració del mes de juny de 2016 (ordinària), pel motiu que s’indica en cada cas:
NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

CAUSA DENEGACIÓ

1
2

295/16
301/16

2
3

3
4
5
6
7
8
9

309/16
313/16
323/16
326/16
333/16
341/16
354/16

AFPE
AFPE
AEGE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE

3
3
3
1
3
3
3

Causa de denegació:
1. Per superar renda per càpita.
2. Per tindre ajuda municipal per a despeses de vivenda social.
3. Per no aconseguir la puntuació mínima de 15 punts per a entrar en els mòduls de les ajudes econòmiques.

Quart. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes
individualitzades de Serveis Socials directes als sol·licitants, aprovades en el punt primer A,
relacionades en l'annex I corresponents a la comissió de valoració del mes de juny de 2016
(ordinària), per import total de 21.083,48 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.12407) del vigent pressupost general.
Quint. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses d'ajudes de pagament a
tercers de Serveis Socials, aprovades en el punt B, relacionades en l'annex II corresponents
a la comissió de valoració del mes de juny de 2016 (ordinària), per import total de 2.040,00
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació
2.2016.1.12407) del vigent pressupost general.
Sext. Autoritzar les despeses d'ajudes d'emergència (vals) i dels plans d'intervenció familiar
(vals), aprovades en el punt primer C, relacionades en l'annex III corresponents a la
comissió de valoració del mes de juny de 2016 (ordinària), per import total de 260,00 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació
2.2016.1.12407) del vigent pressupost general.
Septim. Autoritzar les despeses dels vals d'emergència, aprovades en el punt segon,
relacionades en l'annex IV corresponents a la comissió de valoració del mes de juny de 2016
(ordinària), per import total de 103,25 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.12407) del vigent pressupost general.

Octau. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt quart i quint.
Nove. 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'adjudicació de premis del Concurs de decoració de balcons i finestres
tradicionals del Centre Històric d'Onda, 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica d'1 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de les bases especifiques reguladores de la
convocatòria del Concurs de decoració de balcons i finestres tradicionals del Centre Històric
d'Onda, 2016
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 15 d'abril de 2016, va aprovar la
convocatòria del Concurs de decoració de balcons i finestres tradicionals del Centre Històric
d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes municipal i en el
Butlletí Oficial de la Província 51 de data 28 d'abril del 2016.
Vista l'acta del Jurat del Concurs de decoració de balcons i finestres tradicionals del Centre
Històric d'Onda, 2016 de data 31 de maig del 2016.
Vista la retenció de crèdit de data 9 març 2016 amb número d'operació 2.2016.1.04939, per
import de 1.000,00 euros.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada 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. Adjudicar els premis del Concurs de decoració de balcons i finestres tradicionals del
Centre Històric d'Onda 2016, segons el següent detall:
Criteris de valoració 1, 2, 3 i 4 (base tercera)
PREMI

QUANTIA

GUANYADOR/A

DOMICILI

1r

350,00 €

ROSALÍA GRANEL FLOR

PLAZA SAN CRISTÓBAL, 8

2n

200,00 €

JOSÉ VICENTE, ÁLVARO ZOFIO

PLAZA DEL ALMUDÍN, 6
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Criteris de valoració 1, 2, 3 i 4 (base tercera)
PREMI

QUANTIA

3r

100,00 €

GUANYADOR/A

DOMICILI

MARÍA, SERRANO FRASNEDO

SAN VICENTE, 20

Criteris de valoració 2, 3 i 4 (base tercera)
NUM.

QUANTIA

GUANYADOR/A

DOMICILI

1r

50,00 €

ISABEL PALANQUES OSUNA

VIRGEN DE AGOSTO, 15

2n

50,00 €

CONCEPCIÓN MORA MARCH

SAN ISIDRO, 10

3r

50,00 €

CARMEN LLORENS FERRANDO

SAN BLAI, 7

4t

50,00 €

ALBERTO MANUEL COSTA CASTILLO

SAN ISIDRO, 8

5è

50,00 €

ROSA ANA CAPILLA MARTÍNEZ

PLAZA SAN CRISTÓBAL, 9

6è

50,00 €

CARMEN DIONIS FRANCH

VIRGEN DE LOS ANGELES, 10

7è

50,00 €

CARMEN GIMENO MARIMÓN

VIRGEN DE LA ESPERANZA, 18

Segon. Aprovar la disposició de la despesa del punt anterior.
Tercer. Notificar el present acord als interessats i requerir-los la presentació de la
documentació prevista a la clàusula novena de les bases especifiques reguladores de la
convocatòria del Concurs de decoració de balcons i finestres tradicionals del Centre Històric
d'Onda, 2016.
Quart. Ordenar la publicació d'aquest acord a la web municipal i al tauler d'edictes
municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'adjudicació d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica d'1 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de les bases especifiques reguladores de la
convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Estudiades les sol·licituds presentades per:

•
•
•
•
•
•

Funeraria Tanatorio Onda, SL (Expt. 00945/2016/8)
Mohamed Fahmi Samad (Expt. 00945/2016/24)
Hijos de Francisco Gaya Forés, SL(Expt. 00945/2016/25)
Maria Esteve Vilar (Expt. 00945/2016/29)
Raissa Suministros Industriales, SL (Expt. 00945/2016/31)
Mita Oil, SL (Expt. 00945/2016/32)

Vist que els sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries,
davant de la Hisenda Local, la Hisenda Pública, i la Seguretat Social.
Vistos els informes de la tècnic de comerç, turisme i ocupació units als expedients favorables
a la concessió de les subvencions.
Vist l'informe de la Comissió de valoració d'ajudes econòmiques a la contractació de
persones desocupades d'Onda, 2016, de data 31 de maig de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la Intervenció de fons municipal.
Atès que la base 2 de la convocatòria d'ajudes a la contractació de personas desocupades
d'Onda, 2016, fa referència a la conversió de contracte temporal a indefinit.
Atès que la base 12 de la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016 permet la bestreta del 50% de l'import concedit, prèvia sol·licitud.
Atès l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del Reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes
previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Atès l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció
de les entregues de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions a què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
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Primer. Concedir les següents subvencions per a finançar ajudes a la contractació de
persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a l'aplicació 24100 47000 del vigent
Pressupost Ordinari (RC de 22/01/16 amb número d'operació 2.2016.101083).
PERSONA FÍSICA / JURÍDICA

NÚM.
TREBALLADORS

QUANTIA
SUBVENCIÓ

BESTRETA
50%

1
(Conversió a indefinit)

1.000,00 €

0,00 €

Mohamed Fahmi Samad

1

1.000,00 €

0,00 €

Hijos de Francisco Gaya Forés, SL

1

1.000,00 €

0,00 €

Maria Esteve Vilar

1

500,00 €

250,00 €

Raissa Suministros Industriales, SL

1

1.000,00 €

0,00 €

Mita Oil, SL

1

1.700,00 €

0,00 €

TOTAL

6.200,00 €

250,00 €

Funeraria Tanatorio Onda, SL

NIF / CIF

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

NIF / CIF

QUANTIA BESTRETA 50%

53379173Z

250,00 €

Quart. Aprovar l’ordenació de pagament de les obligacions del punt anterior.
Quint. Notificar este acord als interessats, publicar en el tauler d'edictes municipal i en el
Butlletí Oficial de la Província, si és el cas, y traslladar a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació
d'edificis i vivendes d'Onda.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 31 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i
rehabilitació d'edificis i vivendes d'Onda per a l'exercici 2015.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General

de Subvencions publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 6 d'octubre de 2014, va aprovar les bases que
regulen la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de
vivendes i edificis Onda, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes municipal i
en el Butlletí Oficial de la Província número 128 de data 23 d'octubre de 2014.
Vist l'estudi de les sol·licituds presentades per:
–
–
–

Juan López Benavides
Pedro Vicente Montolio Peris
Sergio Marcilla Edo

Vists els informes de l'arquitecte tècnic de l'Oficina Municipal de la Rehabilitació en relació a
les sol·licituds rebudes, i d'acord amb les fotografies i pressupostos de l'actuació detallats
per partides, en els que s'especifiquen els costos dels subministraments del material
ceràmic, als efectes del que disposa la base quinta de les bases reguladores d'esta
convocatòria.
Vist que s'ha comprovat que els sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.
Vists els informes del TAG d'urbanisme units als expedients favorables a la concessió de la
subvenció, per considerar correcta la documentació aportada i proposta de valoració.
Vist l'informe i valoració de la proposta de resolució tècnica de la sol·licitud aprovada per la
Comissió de valoració en la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització econòmica, en sessió ordinària celebrada 31 de maig de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la intervenció de fons municipal.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels Entitats Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, B atribuïx a la
Junta de Govern, “12. Aprovar tots els actes relatius a subvencions que concedisca
l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSA:
Primer. Concedir les següents subvencions per a finançar ajudes econòmiques per a la
conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda, amb càrrec a l'aplicació
1522 48002 del vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

NIF/CIF

PRESSUPOST
PROTEGIBLE

QUANTIA
SUBVENCIÓ

LÓPEZ BENAVIDES, JUAN

5.430,46 €

2.164,86 €

MONTOLIO PERIS, PEDRO VICENTE

7.877,01 €

3.408,90 €
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PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

NIF/CIF

MARCILLA EDO, SERGIO
TOTAL

PRESSUPOST
PROTEGIBLE

QUANTIA
SUBVENCIÓ

7.704,61 €

2.696,61 €

21.012,08 €

8.270,37 €

Segon. Aprovar la disposició i el reconeixement de les obligacions corresponents a les
subvencions concedides en el punt anterior per l'import consignat com a quantia de la
subvenció, amb càrrec al RC núm.22016101202.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de les obligacions anteriors.
Quart. Notificar este acord als interessats i traslladar a l'Àrea d'Administració, Servicis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta de concessió de la llicència ambiental sol·licitada per Transportes
Navarro Yeste, S.L. per a exercir una activitat d'aparcament de camions a la Avgda.
Mediterráneo, 29 A.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 7 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 6.7.3.B/2016/2 instruït a sol·licitud de Transportes Navarro Yeste,
S.L amb CIF , i domicili a efecte de notificacions al carrer Racholar, 27 d'Onda, per a exercir
una activitat de aparcament de camions en la direcció abans indicada.
Vist que en l'expedient consta el certificat de compatibilitat urbanística, de 12 de febrer de
2016, així com l'informe d'idoneïtat de la documentació del tècnic municipal, d'on s'establix
que es tracta d'una activitat subjecta la llicència ambiental per estar inclosa en l'apartat
13.4.23 del Annex II de la Llei 6/2014 (Activitat d'explotació per a l'estacionament de
camions, vehicles i maquinària industrial).
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics sanitaris emés el 8 d'abril de 2016.
Vist que la sol·licitud ha sigut exposada al públic, i s'ha notificat als veïns del lloc on
s'establirà l'activitat, sense que s'hagen presentat al·legacions.
Vist el dictamen ambiental favorable de la ponència tècnica de 17 de maig de 2016, on
s'establixen els condicionants a complir en matèria mediambiental.
Vist que durant el període d'audiència a l'interessat no s'han presentat al·legacions en
relació amb la informe ambiental de la ponència.
Atès que l'expedient s'ha tramitat d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Prevenció Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana
i l'Ordenança d'Obres i Activitats de l'Ajuntament d'Onda.

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 en l'apartat Quart D de la Resolució número, 1.337/2015, de 22 de juny,
on es delega en la Junta de Govern Local la concessió de llicències ambientals.
PROPOSA:
Primer. Concedir la llicència ambiental a Transportes Navarro Yeste, S.L per a exercir una
activitat de aparcament de camions a la Avinguda Mediterráneo, 29 A (amb referència
cadastral 5177709YK3267N0001PF), sempre que es complisquen les condicions següents:
1) Adoptar les següents mesures correctores:
Les mesures correctores establides en el projecte per a garantir les condicions ambientals i
el grau de seguretat de l'activitat.
2) En matèria ambiental haurà d'observar-se el següent:
-Sorolls i vibracions: S'hauran de respectar els límits previstos en la Llei 7/2002, de 3 de
desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica i la normativa que
la desplega.
-Abocaments al sistema de clavegueram municipal: La persona interessada ha presentat
sol·licitud d'autorització d'abocaments i Facsa, en data 30 de març de 2016, ha informat que
l'activitat està exempta de l'obligatorietat de l'obtenció de l'Autorització de Vertido-expediente
8.2/2016/7).
-Incendis: S'haurà de complir el que establix el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
-Seguretat: S'haurà de respectar el que establix el RD 486/97, de 14 d'abril, pel qual
s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i RD
485/1997, de 14 d'abril, pel qual s'establixen les disposicions mínimes en matèria de de
senyalització de seguretat i salut en els llocs de treball.
-Legionel·losi: S'haurà de presentar certificat tècnic sobre l'existència o no d'instal·lacions de
risc en relació amb la legionel·losi (en compliment del que establix l'article 2 i següents del
Decret 173/2000, de 5 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'establixen les
condicions higienicosanitàries que han de reunir els equips de transferència de massa
d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols, per a la prevenció de la legionel·losi)
3) En quant als condicionants derivats de l'informe tecnic-sanitari:
-Haurà de complir amb el RD 865/2003, pel qual s'establixen els criteris higiènic sanitaris per
a la prevenció i control de la legionel·losi en els sistemes d'aigua calenta sanitària i aigua
freda.
-Haurà de complir-se amb el que disposa la Llei 28/2005, de mesures sanitàries enfront del
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels
productes de tabac així com amb la seua modificació posterior per la Llei 42/2010.
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4) En quant als condicionants establits per la ponència tècnica:
-Haurà de disposar de boques d'incendi equipades (B.I.E´s).
5) Una vegada instal·lada l'activitat s'haurà de presentar la comunicació prèvia
acompanyada de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte en què
s'especifique la conformitat de la instal·lació o activitat a la llicència ambiental concedida,
junt amb la documentació corresponent.
Segon. Notificar l'acord a l'interessat i als òrgans que han emés informes vinculants.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta d'acceptació de l'adjudicació de l'immoble situat en carrer Tremedal
número 15 per procediment instruït per la Diputació Provincial contra Raúl García
Giménez.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 6 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'escrit del Servei Provincial de Gestió Tributària, Inspecció i Recaptació executiva de la
Diputació Provincial de Castelló, de data 03/05/2016, RE núm. 8870, en el es proposa
l'adjudicació a favor de l'Ajuntament d'Onda de l'immoble embargat a Raúl García Giménez:
DESCRIPCIÓ CADASTRAL:
Naturalesa del bé immoble: URBANA
Referència cadastral: 4072510YK3247C0001MX.
Localització: cl. Tremedal, 15.
Superfícies: del sòl 37² i construïda 81²
Ús local principal: magatzem, estacionament.
Tipus de finca: parcel·la construïda sense divisió horitzontal
Llindes: NORD: Montesa
SUD: carrer Tremedal
ESTE: carrer Tremedal, 17. Tihan Nicoleta
OEST: carrer Tremedal, 13. Ribes Gozalbo, José Antonio
Vist l'informe de l'arquitecte municipal, de data 01/01/2016, en el que es valora la finca en
qüestió i s'emet un informe favorable la seua adquisició.
Atès que les Corporacions locals poden adquirir béns per procediments d'adjudicació
dimanants de procediments administratius, d'acord amb els articles 10 f) i 15 del Reglament
de Béns de les Entitats Locals, aprovat per RD 1372/86, de 13 de juny (RBEL).
Atès el que disposa l'article 25.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques, segons el qual les adquisicions de béns en virtut d'adjudicacions
acordades en procediments de constrenyiment administratiu es regiran pel que disposa la
Llei General Tributària i en el Reglament General de Recaptació.
Atès el que disposen els articles 158 i següents del Reglament General de Recaptació,

aprovat per RD 1684/90, de 20 de desembre.
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. Acceptar l'adjudicació proposada per la Tresoreria de la Diputació Provincial de
Castelló a favor d'este Ajuntament, del següent immoble embargat a Raúl García Giménez,
en concepte de pagament del deute tributari pendent amb este Ajuntament, per import de
4.959,33 euros:
DESCRIPCIÓ CADASTRAL:
Naturalesa del bé immoble: URBANA
Referència cadastral: 4072510YK3247C0001MX.
Localització: cl. Tremedal, 15.
Superfícies: del sòl 37² i construïda 81²
Ús local principal: magatzem, estacionament.
Tipus de finca: parcel·la construïda sense divisió horitzontal
Llindes: NORD: Montesa
SUD: carrer Tremedal
ESTE: carrer Tremedal, 17. Tihan Nicoleta
OEST: carrer Tremedal, 13. Ribes Gozalbo, José Antonio
Segon. Facultar a l'alcalde-president de l'Ajuntament per a la firma dels documents
necessaris per a l'execució de l'acord.
Tercer. Ordenar la seua inclusió en l'Inventari de Béns Municipal i la seua inscripció en el
Registre de la Propietat, de conformitat amb el que establixen els articles 36 de la LPAP, i 85
del TRRL, i en la legislació hipotecària.
Quart. Traslladar el present acord als Serveis econòmics per a donar de baixa el dret
reconegut en comptabilitat, i als Serveis tècnics municipals als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta de rectificació de l'acord de la Junta de Govern Local, de data
22/04/2016, sobre 1a modificació del contracte del servei: “Serveis per al Centre
integral de majors (CIM) i Centre de dia”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 7 de juny de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27/01/2014, va adjudicar a la
mercantil Mediterrània Gestió Social i Cultural S.A, el contracte per a la prestació servei:
"Serveis per al centre especialitzat d'atenció a majors i centre de dia", per un import de
331.983,08 €/anuals, més 69.716,45 € corresponents a l'IVA (21%).
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Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 02/03/2015 va aprovar la revisió de
preus corresponents, per un import de -4.438,78 € (21% IVA inclòs), d'acord amb el que
estableix la clausula 37 del Plec de condicions administratives particulars, quedant l'import del
contracte després de la revisió en 397.260,75 € (21% IVA inclòs).
Vist l'informe del tècnic municipal de data 18 d'abril de 2016, en el que es posa de manifest
que la modificació del contracte "Serveis per al centre especialitzat d'atenció a majors i
centre de dia" és necessària per a l'interés públic i es deu a noves necessitats no previstes
en la data d'adjudicació del contracte que vénen donades per l'augment d'usuaris/as del
centre de dia que en l'actualitat són 45 persones i als efectes de complir amb l'Orde de 4 de
febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social que exigix per a complir amb la ràtio de
professionals, la contractació d'un/a auxiliar de clínica a mitja jornada, suposant un augment
anual del contracte en 28.508,70 € IVA inclòs.
Vist que hi ha errors en l'acord de la Junta de Govern Local, de data 22/04/2016, en quant
que:
El preu anual del contracte és de 425.769,45 € (21% IVA inclòs), en compte de
425.768,75 euros.
• La consignació pressupostària per a l'any 2017 és de 28.508,70 euros, en compte de
28.508,24 euros.
•

Atès l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, segons el qual les
Administracions Públiques poden en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,
rectificar els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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. Rectificar l'acord de la Junta de Govern Local, de data 22/04/2016, de modificació 1a
del contracte per a la prestació del servei: "Serveis per al centre especialitzat d'atenció a
majors (CIM) i centre de dia”, en quant que:
El preu anual del contracte és de 425.769,45 € (21% IVA inclòs), en compte de
425.768,75 euros.
• La consignació pressupostària per a l'any 2017 és de 28.508,70 euros, en compte de
28.508,24 euros.
•

Segon. Requerir a l'adjudicatari perquè signe el contracte en el termini de quinze dies hàbils
comptats a partir de la recepció de la notificació del present acord.
Tercer. Comunicar el present acord a la intervenció municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica als efectes oportuns.
Quart. Facultar l'alcalde president de l'Ajuntament per a la firma dels documents necessaris

per a l'execució dels anteriors acords.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta per a declarar desert el lot número 2 del contracte: "Gestió del barcafeteria 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 7 de juny de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19/02/2016, va aprovar la incoació per
a la contractació del gestió de servei públic "Gestió del bar-cafeteria del CIM i cafeteria del
Centre de Dia", per un pressupost base de licitació és de 100,00 euros/anuals (10%IVA
inclòs) para cada un dels lots, 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 26/02/2016, va aprovar l'expedient de
contractació i la seua licitació.
Vist l'acte d'obertura de la documentació administrativa, de data 21/03/2016, en la que
s'observa que Paul Sánchez Cuenca no aporta annex V i que per part del mateix han sigut
esmenada la deficiència en temps i forma.
Vist l'acte d'obertura de proposicions econòmiques i tècniques del dia 29/03/2016, i l'informe
del Directora del CIM, de data 01/04/2016, de valoració de les mateixes, amb el resultat
següent:
Lot número 2. Cafeteria Centre de Dia:
•
•

Juana Cuadrado Fuentes ................................................................. 3,00 punts.
Paul Sánchez Cuenca ...................................................................... 0,16 punts.

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 08/04/2016, en la que es proposa
l'adjudicació del lot 2 a favor de l'oferta subscrita per Juana Cuadrado Fuentes.
Vist que ha finalitzat el termini i que la interessada no ha aportat la documentació necessària
per a l'adjudicació del contracte, per la qual cosa s'ha requerit la mateixa al següent licitador.
Vist que ha finalitzat el termini per a l'aportació de la documentació per a l'adjudicació del lot
número 2 del contracte i que esta no ha sigut aportada per part de Paul Sánchez Cuenca.
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. Declarar desert el lot número 2 del contracte: "Gestió del bar-cafeteria del CIM i
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cafeteria del Centre de Dia".
Segon. Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, i a l'Àrea de
territori, sostenibilitat i dinamització econòmica.
Tercer. Notificar el present acord a Juana Cuadrado Fuentes, NIF ; i Paul Sánchez Cuenca,
NIF .
Quart. Publicar el present acord en el Perfil de contractant municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta d'arxiu de l'expedient de contractació de la gestió del servei públic
"Gestió i dinamització del casc històric i castell d'Onda".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 8 de juny de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 04/03/2016, va acordar la
incoació de l'expedient per a la contractació ordinària de la gestió del servei públic "Gestió i
dinamització del casc històric i castell d'Onda".
Vista la sol·licitud d'anul·lació de l'expedient de contractació per part del tinent alcalde
delegat de l'Àrea de territori, sostenibilitat i dinamització econòmica, de data 15/03/2016, en
la que no creu convenient continuar amb la tramitació de l'expedient de referència.
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 la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Arxivar l'expedient de contractació per a la "Gestió i dinamització del casc històric i
castell d'Onda" i deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de data
04/03/2016.
Segon. Comunicar este acord a la Secció de comerç, ocupació i turisme, i a la Intervenció
municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs
escolar 2015/2016, corresponents al mes de maig de 2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania d'1 de juny de 2016, que diu:

“Vistes les Bases reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a Xec d'Escola
Infantil, curs escolar 2015/2016, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data
23 de març de 2015 i publicades al BOP núm. 37 de data 26 de març de 2015.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 d'octubre de 2015, d'aprovació i
denegació de les ajudes de Xec d'Escola Infantil, de la convocatòria ordinària, corresponent
al curs escolar 2015/2016.
Vist que pel departament d’Educació s’han corroborat els canvis produïts per trasllat o
baixes dels xiquets o xiquetes de les escoles infantils, així com que els beneficiaris
econòmics no estan donant un destí diferent de l’ajuda, cosa que determinaria la seua
immediata retirada i pèrdua de la condició de persona beneficiària de l’ajuda.
Vist que tots els interessats han signat en la sol·licitud d’ajuda del Xec d'Escola Infantil, la
declaració de no estar incurs en cap de les incompatibilitats descrites en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Vists els certificats de l'Agència Tributària, l'informe emès per la Tresoreria de l'Ajuntament
d'Onda i el llistat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Atès el disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 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.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació i Normalització Lingüística de data 1 de juny 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 la justificació de les ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil del curs
escolar 2015/2016, de la convocatòria ordinària, aprovades per la Junta de Govern Local de
data 16 d'octubre de 2015, corresponents al mes maig de 2016, d'acord a l'informe emès per
la tècnica d'Educació de data 1 de juny de 2016, relacionades en l'annex I.
Segon. Reconèixer l’obligació de les ajudes del Xec d'Escola Infantil del curs escolar
2015/2016, relacionades al punt anterior, corresponents al mes maig de 2016, per import
total de 11.316,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 320 48004 (RC núm.
d’operació 22016101577) del vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les ajudes a les persones beneficiàries del Xec d'Escola
Infantil, d'acord al punt primer.
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Quart. Reduir l'autorització i disposició de l'ajuda per import de 160,00 €, corresponents a les
persones beneficiàries del Xec d'Escola Infantil 2015/2016, relacionades en l'annex II del
mes de maig de 2016.
Cinquè. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes escaients.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.17. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs
escolar 2015/2016, convocatòria extraordinària, corresponents al mes de maig de
2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania d'1 de juny de 2016, que diu:
“Vistes les Bases reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a Xec d'Escola
Infantil, curs escolar 2015/2016, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data
23 de març de 2015 i publicades al BOP núm. 37 de data 26 de març de 2015.
Vist l'acord de la Junta de Governs Local de data 18 de març de 2016, d'aprovació i
denegació de les ajudes de Xec d'Escola Infantil, curs escolar 2015/2016, convocatòria
extraordinària.
Vist que pel departament d’Educació s’han corroborat els canvis produïts per trasllat o
baixes dels xiquets o xiquetes de les escoles infantils, així com que els beneficiaris
econòmics no estan donant un destí diferent de l’ajuda, cosa que determinaria la seua
immediata retirada i pèrdua de la condició de persona beneficiària de l’ajuda.
Vist que tots els interessats han signat en la sol·licitud d’ajuda del Xec d'Escola Infantil, la
declaració de no estar incurs en cap de les incompatibilitats descrites en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Vists els certificats de l'Agència Tributària, l'informe emès per la Tresoreria de l'Ajuntament
d'Onda i el llistat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Atès el disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 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.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació i Normalització Lingüística de data 1 de juny 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 la justificació de les ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil del curs
escolar 2015/2016, de la convocatòria ordinària, aprovades per la Junta de Govern Local de
data 18 de març de 2016, corresponent al mes de maig de 2016, d'acord a l'informe emès
per la tècnica d'Educació de data 1 de juny de 2016, relacionades en l'annex I.
Segon. Reconèixer l’obligació de les ajudes del Xec d'Escola Infantil del curs escolar
2015/2016, de la convocatòria extraordinària, relacionades en eI punt anterior, corresponent
al mes de maig de 2016, per import total de 924,75 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2016 320 48004 (RC núm. d’operació 22016101577) del vigent pressupost
general.
Tercer. Ordenar el pagament de les ajudes a les persones beneficiàries del Xec d'Escola
Infantil, d'acord al punt primer.
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes que pertoquen.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. Proposta d'aprovació i denegació 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 2 de juny 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
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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 d'abril 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 3 de maig de 2016.
Vista la sol·licitud presentada per la persona amb NIF 44427561W, de data 11 de desembre
de 2015, amb registre d'entrada número 26.427, d'ajuda de gratuïtat de llibres de text i
material curricular del programa de Xarxa de Llibres, per al seu fill amb NIA 10574826, i
havent-se comprovat que l'alumne no realitza un curs d'Ensenyament Obligatori o Formació
Professional Bàsica, tal como estableixen les Bases susdites per al curs 2015-2016.
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 20.773,07 euros, descomptant 100,00 euros, corresponents a la sol·licitud amb
NIF 44427561W, per no complir els requisits establerts a les Bases.
Segon. Denegar la sol·licitud presentada per la persona amb NIF 44427561W, de l'ajuda del
programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs 2015-2016, a l'alumne

amb NIA10574826 i que es relacione en l'annex II, per no complir els requisits establerts a
les Bases.
Tercer. Donar compte d'aquesta esmena a la Comissió de Seguiment i Avaluació d'ajudes
del programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs 2015-2016, a la
propera sessió.
Quart. 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 22016109316) del vigent pressupost general.
Cinquè. Ordenar el pagament de les ajudes a les persones beneficiàries del programa Xarxa
de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs 2015-2016.
Sisè. Traslladar aquest acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes escaients.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.19. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni de
col·laboració, pressupost 2016 a la Casa de Retiro El Carmen de Onda-Castellón.
Carmelitas Orden de Hermanos.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 31 de maig de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Casa de Retiro
El Carmen de Onda-Castellón. Carmelitas Orden de Hermanos, de 21 de març de 2016, es
va establir una contraprestació econòmica amb l'esmentada associació de 26.000 €.
Vist que d'acord amb la clàusula quarta d'aquest conveni de la Casa de Retiro El Carmen de
Onda-Castellón. Carmelitas Orden de Hermanos, ja va sol·licitar i se li va pagar el 70% de
l'ajuda.
Vista la sol·licitud de pagament del 30% restant del conveni, presentada per Rafael Artero
Pamplona, amb NIF , representant de la Casa de Retiro El Carmen de Onda-Castellón.
Carmelitas Orden de Hermanos , amb data 19 de maig de 2016.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, la Casa de Retiro El Carmen de
Onda-Castellón. Carmelitas Orden de Hermanos, 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 que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades a
càrrec de l'aplicació pressupostària 2016 330 48000 i núm. de RC: 22016102495, que es
relacionen a continuació:
Número
factura

Data
factura

Proveïdor

Concepte

Import

Data
pagament
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16FV0019 04/04/16

Imlica T

Instalación fotovoltáica

16.210,02 €

27/04/16

2016 26

16/02/16

Menero Construc.

Estructura para placas solares

6.190,92 €

27/04/16

010/2016

18/04/16

Taxidermia J.M. Ros

11

01/04/16

Pintura y Decoración Conefir Pintura del museo

Limpieza y mantenimiento de animales

1.089,00 €

02/05/16

1.004,30 €

02/05/16

16-767

11/04/16

Crisla

Mantenimiento y limpieza

990,99 €

02/05/16

16000023 08/04/16

Luis Herrera Guinot

Reparación fontaneria

219,01 €

02/05/16

20160586 13/04/16

Cándido Ballester

Mantenimiento Ascensor

181,50 €

02/05/16

361

Juan C. Beltrán

Acondiciomaniento instalación eléctrica

152,46 €

02/05/16

03/03/16

Total...................................................

26.038,20 €

Vist que l'import total de la justificació és superior a la quantitat acordada en el conveni i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequats al fi de la subvenció
concedida.
Vist l'informe favorable emés per la tècnica mitjà de Cultura, amb data 31 de maig 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 justificació referent a la subvenció concedida a la Casa de Retiro El
Carmen de Onda-Castellón. Carmelitas Orden de Hermanos, amb CIF número ,
corresponent al pressupost 2016, per l'import de 26.000 €, per a ser invertida en
manteniment i en programació d'activitats.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 7.800,00 € a la Casa de
Retiro El Carmen de Onda-Castellón. Carmelitas Orden de Hermanos, amb CIF número ,
corresponent al 30% de l’import total de la subvenció concedida, pressupost 2016, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 330.48000 (RC número 22016102495) del vigent
Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.20. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a
l'associació Rellamp, 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 31 de maig 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
Rellamp, per import de 11.176,47 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 24 de maig
de 2016, per Juan Vicente Davila Ramos, amb NIF número , com a president de l'associació
Rellamp, amb NIF número .
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Associació Rellamp, 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
31 de maig 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:
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APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 232 48000

Associació Rellamp

NIF

IMPORT
7.823,53 €

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 232 48000 (RC núm. 2.2016.1.01826) 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.
1.21. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a
l'associació Penya Cultural Taurina Chicuelina, 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 31 de maig 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
Penya Cultural Taurina Chicuelina, per import de 2.642,28 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 23 de maig
de 2016 per Salvador Guinot Castañ, amb NIF , com a president de l'associació Penya
Cultural Taurina Chicuelina, amb NIF .
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'associació Penya Cultural Taurina
Chicuelina, 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
31 de maig 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, pressupost de 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 330 48000

Penya Cultural Taurina Chicuelina

NIF

IMPORT
1.849,59 €

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.
1.22. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a
l'Associació d'Alumnes l'Aladern E.P.A., 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 d'1 de juny 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
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d'Alumnes l'Aladern E.P.A, per import de 6.470,59 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 30 de maig
de 2016 per Raquel Soler Diaz, amb NIF número , com a presidenta de l'Associació
d'Alumnes l'Aladern E.P.A.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Associació d'Alumnes l'Aladern
E.P.A, 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
1 de juny 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

2016 232 48000

Associació d'Alumnes l'Aladern E.P.A

NIF

IMPORT
4.529,41 €

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 232 48000 (RC núm. 2.2016.1.01826) 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.
1.23. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a
l'Ateneo Cultural i Mercantil d'Onda, 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 d'1 de juny 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'Ateneo
Cultural i Mercantil d'Onda per import de 3.048,78 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 24 de maig
de 2016 per Fernando Piquer Peris, amb NIF número , com a president de l'Ateneo Cultural
i Mercantil d'Onda.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Ateneo Cultural i Mercantil d'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 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
1 de juny 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

2016 330 48000

Ateneo Cultural i Mercantil d'Onda

NIF

IMPORT
2.134,15 €

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb càrrec a
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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.
1.24. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a
l'Associació Adolor d'Onda, 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 d'1 de juny 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
Adolor d'Onda per import de 2.235,77 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 26 de maig
de 2016 per Asunción Gimeno Vicent, amb NIF número , com a presidenta de l l'Associació
Adolor d'Onda.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Associació Adolor d'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 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
1 de juny 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

2016 330 48000

Associació Adolor d'Onda

NIF

IMPORT
1.565,04 €

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.
1.25. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a
l'Associació Asperger Castelló, 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 d'1 de juny 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
Asperger Castelló per import de 1.626,02 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 27 de maig
de 2016 per Teresa Arroyo Albert, amb NIF número , com a presidenta de l'Associació
Asperger Castelló.
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Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Associació Asperger Castelló,
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
1 de juny 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

2016 330 48000

Associació Asperger Castelló

NIF

IMPORT
1.138,21 €

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.
1.26. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a
l'Associació Barri el Castell, 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 d'1 de juny 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
Barri el Castell, per import de 3.000,00 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 23 de maig
de 2016 per Domingo Cerezuela Soria, amb NIF número , com a president de l'Associació
Barri el Castell.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Associació Barri el Castell, 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
1 de juny 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

2016 232 48000

Associació Barri el Castell

NIF

IMPORT
2.100,00 €

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 232 48000 (RC núm. 2.2016.1.01826) del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior
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Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.27. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.
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