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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 44
Data: 11 de novembre de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luis Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 4 de novembre de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la relació comptable d'obligacions reconegudes núm. 2016/0011.
1.3. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes d'octubre de 2016.
1.4. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2016 (part 6).
1.5. Proposta d'aprovació de la 2a pròrroga del contracte del subministrament: “Vestuari i
equipament per a la Policia Local d'Onda”.
1.6. Proposta de correcció de l'acord de la Junta de Govern Local de 28 d'octubre de 2016,
d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per la contractació de
persones desocupades d'Onda 2016, d'Asiamarket Onda, SL.
1.7. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per la
contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Distribuciones de Bebidas
Francisco Martí e Hijos, SL.
1.8. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació, destinada a la contractació d'un/a agent d'ocupació i
desenvolupament local (AEDL).
1.9. Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació d'edificis i
vivendes d'Onda.
1.10.Proposta d'acceptació del desistiment a la sol·licitud de ajudes econòmiques per a la
conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials d’Onda.
1.11.Proposta d'acceptació de suport econòmic a la FEMP a través de la Xarxa Espanyola de
Ciutats Saludables (RECS) per a la realització d'actuacions en l'àmbit de la salut pública
municipal. (Projecte «Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències 2016»).
1.12.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 4 de novembre de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 4 de novembre de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la relació comptable d'obligacions reconegudes núm.
2016/0011.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 8 de novembre 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 que la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 28 d´octubre de 2016 va aprovar
l´autorització, disposició, reconeixement i ordenació de pagament de les obligacions
contingudes en la proposta d´operacions a ordenar número 2016/009, per import de
58.673,51 euros, corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vist que existeix una duplicitat en una factura inclosa en l´esmentada relació, corresponent a
Juan Carlos Gómez Montoliu, amb NIF , que presenta la mateixa factura en Registre
d'entrada d´aquest Ajuntament amb data 5.10.16 i número de factura 160/16, i posteriorment
torna a presentar la mateixa factura per la plataforma electrònica FACE en data 17,10,16 i
número de factura 16-160, amb el mateix import i concepte, per la qual cosa procedeix
anul·lar el reconeixement de l´obligació número 22016123128 i l´orde de pagament núm.
22016123431, ascendint l´import total de la relació a 58.339,55 en lloc de 58.673,51 euros.
Vist que en data 3 de novembre de 2016 es procedeix a l´anul·lació de l´obligació
reconeguda i orde de pagament indicades al paràgraf anterior, anul·lacions amb número
22016123892 i 22016123891 respectivament.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 2016/0011, 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
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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. Rectificar la relació definitiva 2016/0009, de data 31 d´octubre, relativa al
reconeixement i orde de pagament núm. 22016123128 i 22016123431 respectivament com
a conseqüència de la qual cosa la relació número 2016/0009 quedarà totalitzada per un
import de 58.339,55 euros, segons la nova relació 2016/0009 que s´adjunta.
Segon. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la relació comptable d´obligacions reconegudes núm. 2016/0011 per import de 76.569,80
euros corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt segon.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes d'octubre de 2016.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 8 de novembre 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 4 de novembre 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 d'octubre de 2016,
per import total de 15.074,14 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC
amb núm. operació 2.2016.1.12920) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2016 (part 6).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 8 de novembre 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 4 de novembre de 2016.
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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.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
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 2016
(part 6) per import total de 6.333,65 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb núm. operació 2.2016.1.12920) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'aprovació de la 2a pròrroga del contracte del subministrament:
“Vestuari i equipament per a la Policia Local d'Onda”.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 2 de novembre de 2016, que diu:
“Vist que l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 08/11/2011, va acordar l'adhesió al
sistema d'adquisició centralitzada posat en marxa a través de la Central de Contractació de
la Diputació Provincial de Castelló, formalitzat mitjançant conveni de data 21/12/2011.
Vist l'acord marc subscrit entre la Diputació Provincial de Castelló i l'empresa Armeria Raúl,
SL, en data 23/09/2013, per a la prestació del subministrament de vestuari i equipament per
a la Policia Local que tramita la Central de contractació.

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 10/11/2014, va acordar
adjudicar a Armeria Raúl, SL, el contracte per a la prestació del subministrament de
“Vestuari i equipament per a la Policia Local d'Onda”.
Vist que en data 21/11/2014, es va firmar el corresponent contracte administratiu, pels preus
unitaris establits en l'acord marc subscrit i un màxim anual de 42.350,00 € (21% IVA inclòs), la
duració inicial del qual es va fixar en 1 any, que va finalitzar el 31/12/2015, sent prorrogable
fins a un màxim de 4 anys, amb la sol·licitud prèvia expressa del contractista, i aprovada per
l'òrgan de contractació competent.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16/10/2015, va aprovar la 1a pròrroga
del contracte, per la qual cosa el mateix finalitzarà 31/12/2016.
Vist l'escrit presentat pel contractista en data 16/09/2016, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte per un any més.
Vists l'informe jurídic de data 27/10/2016 i l'informe del servei de data 28/09/2016.
Vista la fiscalització de conformitat de la present proposta realitzada per l'interventor
municipal.
Atès el que disposa l'article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que preveu
expressament la possibilitat de prorrogar els contractes per acord de l'òrgan de contractació.
Atesa la competència atribuïda a l'alcalde per l'article 21.1 ñ) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL): “Contractacions i concessions de
qualsevol classe quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost ni, en tot cas, els sis milions d'euros, així com els plurianuals quan la seua
duració no siga superior a quatre anys...”
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la 2a pròrroga del contracte: “Vestuari i equipament per a la Policia Local
d'Onda”, subscrit amb Armeria Raúl, SL, NIF , en data 21/11/2014, per un nou termini d'un
any, per la qual cosa finalitzarà el pròxim 31/12/2017, sent susceptible de noves pròrrogues.
Segon. Sotmetre el contracte a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del mateix en l'exercici 2017, havent
d'incorporar a l'expedient amb posterioritat el document comptable que acredite el
compliment d'aquesta condició.
Tercer. Traslladar del present acord a l'interessat, a l'Àrea d'administració, serveis municipals i
política social i a la Intervenció municipal als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.6. Proposta de correcció de l'acord de la Junta de Govern Local de 28 d'octubre de
2016, d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per la
contractació de persones desocupades d'Onda 2016, d'Asiamarket Onda, SL.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 4 de novembre de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 28 d'octubre de 2016 d'aprovació de la
justificació i pagament de la subvenció concedida per la contractació de persones
desocupades d'Onda 2016, d'Asiamarket Onda, SL, i detectat en el mateix un error material
en el CIF de l'empresa Asiamarket Onda, SL.
Vista la possibilitat legal continguda en l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de
rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Rectificar l'error material detectat en l'acord de la Junta de Govern Local de data 28
d'octubre de 2016 sobre l'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida
per la contractació de persones desocupades d'Onda 2016, d'Asiamarket Onda, SL, en els
termes següents:
-On diu:
Segon. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la subvenció
concedida per la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a
l'aplicació 2016 24100 47000 (RC de 21/01/16 amb número d'operació 2.2016.1.01083) del
vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA /
JURÍDICA
Asiamarket Onda, SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament del 50% restant de la
subvenció concedida

600,00 €

-Ha de dir:
Segon. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la subvenció

concedida per la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a
l'aplicació 2016 24100 47000 (RC de 21/01/16 amb número d'operació 2.2016.1.01083) del
vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA /
JURÍDICA
Asiamarket Onda, SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament del 50% restant de la
subvenció concedida

600,00 €

Segon. La resta de la resolució es manté en els mateixos termes.
Tercer. Notificar la present resolució a la interessada, i traslladar-la 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.
1.7. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Distribuciones de Bebidas
Francisco Martí e Hijos, SL.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 7 de novembre de 2016, que diu:
“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.
Vista la retenció de crèdit amb número d'operació 2.2016.1.01083, per a les ajudes a la
contractació de persones desocupades d'Onda per part d'empreses ubicades en Onda per a
l'any 2016, que ascendix a 200.000 euros.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 12 d'agost de 2016, va acordar adjudicar a
Distribuciones de Bebidas Francisco Martí e Hijos, SL una subvenció per import de 300,00
euros.
Vistos els escrits presentats per Distribuciones de Bebidas Francisco Martí e Hijos, SL de
justificació i pagament de la subvenció concedida.
Vist que la interessada es troba al corrent en el compliment de les obligacions davant de la
Hisenda Estatal, la Hisenda Municipal i la Seguretat Social.
Vista la base 12 de la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016 que fa referència a la liquidació de les ajudes, justificació i forma de pagament.
Vist l'informe favorable de justificació i pagament de la subvenció concedida de la tècnic de
comerç, turisme i ocupació de 3 de novembre de 2016.
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Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que estableix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès 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 què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció concedida.
Segon. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la subvenció
concedida per la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a
l'aplicació 2016 24100 47000 (RC de 21/01/16 amb número d'operació 2.2016.1.01083) del
vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA /
JURÍDICA
Distribuciones de Bebidas
Francisco Martí e Hijos, SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament 100% subvenció
concedida

300,00 €

Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l'obligació del punt anterior.
Quart. Notificar este acord a la interessada i traslladar-lo 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.

1.8. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Ocupació, destinada a la contractació d'un/a agent
d'ocupació i desenvolupament local (AEDL).
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 8 de novembre de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 18/2016 de 29 de setembre de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació, per la qual s'establixen les bases reguladores de les
subvencions destinades a la contractació d'agents d'ocupació i desenvolupament local,
publicada en el diari de la comunitat valenciana número 7886 de 3 d'octubre de 2016.
Vista la resolució de 25 d'octubre de 2016, del director general del servici valencià
d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016 les subvencions
destinades a finançar la contractació d'agents d'ocupació i desenvolupament local, publicada
en el diari de la comunitat valenciana número 7905, de 27 d'octubre de 2016.
Vist l'extracte de la resolució de 25 d'octubre de 2016, publicat en el DOCV número 7909 de
data 3 de novembre de 2016.
Vista la memòria del projecte i el document annex a la sol·licitud en què es detalla l'actuació
a realitzar per un/a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local i els costos de la
contractació del mateix l'import dels quals ascendix a 12.736,32 euros.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit núm. 2.2016.1.24030 de 7
de novembre de 2016, y 2.2016.8.00120, de 8 de novembre, per a l’any 2017.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en el Decret de
l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern, “5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la memòria del projecte a desenvolupar per un/a Agent d'Ocupació i
Desenvolupament Local en l'Ajuntament d'Onda.
Segon. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Ocupació, per import de 12.423,16 euros, corresponent als costos salarials
(excepte la indemnització de final de contracte per no ser un concepte subvencionable) i de
Seguretat Social per a la contractació d'un/a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.
Tercer. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Resolució en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
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Quart. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació
d'edificis i vivendes d'Onda.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 8 de novembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i
rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda per a l'exercici 2016.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases que
regulen la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de
vivendes i edificis residencials d’Onda, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler
d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 16 de data 6 de febrer de
2016.
Vist l´estudi de les sol·licituds presentades per:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Carmen Ballester Varea
Carmen Cabedo García
Mercedes Prados Heredia
Comunidad de Propietarios Concepción, núm. 11
Pedro Vicente Montolio Peris
Carmen Martí Hernando
Vicent Pallares Porcar
José Salvador Romero Rodríguez
Juan Antonio Ramos Mézquita
María Dolores Mundina Sol
Aitor Tauste Ibarra
Abderrahim Jalali Mabrouk

Vists els informes de l'arquitecte tècnic de l'Oficina Municipal de la Rehabilitació en relació a
les sol·licituds rebudes, i d'acord amb les fotografies i pressupostos de l'actuació detallats
per partides, en els que s'especifiquen els costos dels subministraments del material
ceràmic, als efectes del que disposa la base quinta de les bases reguladores d'esta
convocatòria.
Vist que s´ha comprovat que els sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.
Vists els informes del TAG d'urbanisme units als expedients favorables a la concessió de la

subvenció, per considerar correcta la documentació aportada i proposta de valoració.
Vist l'informe i valoració de la proposta de resolució tècnica de la sol·licitud aprovada per la
Comissió de valoració en la Comissió Informativa de l´Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització econòmica, en sessió ordinària celebrada el 2 de novembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
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

BALLESTER VAREA, CARMEN

7.815,00 €

3.907,50 €

CABEDO GARCIA, CARMEN

3.239,00 €

1.457,55 €

PRADOS HEREDIA, MERCEDES

17.382,56 €

4.000,00 €

CDAD PROPIETARIOS CONCEPCIÓN 11

12.751,80 €

4.463,13 €

MONTOLIO PERIS, PEDRO VICENTE

8.632,48 €

3.884,62 €

MARTÍ HERNANDO, CARMEN

5.665,14 €

1.982,80 €

PALLARES PORCAR, VICENT

3.897,20 €

1.364,02 €

ROMERO RODRÍGUEZ, JOSÉ SALVADOR

6.919,22 €

2.337,99 €

RAMOS MEZQUITA, JUAN ANTONIO

12.262,00 €

4.000,00 €

MUNDINA SOL, MARÍA DOLORES

2.768,18 €

1.107,27 €

TAUSTE IBARRA, AITOR

4.725,00 €

1.983,75 €

JALALI MABROUK, ABDERRAHIM

8.260,00 €

4.000,00 €
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PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

NIF/CIF

PRESSUPOST
PROTEGIBLE

TOTAL

94.317,58 €

QUANTIA
SUBVENCIÓ
34.488,63 €

Segon. Aprovar la disposició i el reconeixement de les obligacions corresponents a les
subvencions concedides en el punt anterior per l'import consignat com a quantia de la
subvenció, amb càrrec al RC núm.22016101202.
Tercer. Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions anteriors.
Quart. Notificar este acord als interessats i traslladar a l'Àrea d'Administració, Servicis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'acceptació del desistiment a la sol·licitud de ajudes econòmiques per
a la conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials d’Onda.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 9 de novembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i
rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda per a l'exercici 2016.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
que regulen la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de
vivendes i edificis residencials d’Onda, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler
d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 16, de data 6 de febrer de
2016.
Estudiada la sol·licitud presentada per:
–

Vicente Campos Campos

Vist l’escrit presentat per Vicente Campos Campos, de data 10 d’octubre de 2016 (NRE
20.101) de desistiment a la sol·licitud de subvenció per a la conservació i rehabilitació de
vivendes i edificis residencials d'Onda.
Vist l’informe del Tècnic d’Urbanisme unit a l’expedient, d'acceptació del desistiment a la dita
sol·licitud.
Considerant el que disposen els articles 90 y 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, amb
relació al desistiment i la renuncia dels interessats.

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. Acceptar el desistiment presentat per Vicente Campos Campos, amb DNI , a la
sol·licitud de subvenció per a la conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials
d'Onda, i, en conseqüència, declarar conclús el procediment i arxivar l'expedient núm.
8811/2016/56, d'acord amb el que disposa els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
Segon. Notificar este acord als interessats, als oportuns efectes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta d'acceptació de suport econòmic a la FEMP a través de la Xarxa
Espanyola de Ciutats Saludables (RECS) per a la realització d'actuacions en l'àmbit de
la salut pública municipal. (Projecte
«Pla Municipal de Prevenció de
Drogodependències 2016»).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 27 d'octubre de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria d'ajudes als ajuntaments dins de l'Acord de col·laboració per a l'any
2016, entre el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat (MSSSI) i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per a la potenciació dels RECS i
implementació local d'estratègia de promoció de la salut i prevenció, vigent des del 10 de
juny del 2016 i fins al 13 de desembre de 2016.
Vist que l'Ajuntament ha projectat dins del Pla Municipal de Prevenció de
Drogodependències 2016, distintes actuacions per a previndre el consum d'alcohol i altres
drogues entre adolescents en les Festes Fira d'Onda 2016 (octubre 2016) per import de
5.000,00 euros (Iva Inclòs).
Vist que l'Ajuntament d'Onda va acordar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local del
dia 29 de juliol de 2016, sol·licitar suport econòmic a la FEMP a través de la Xarxa
Espanyola de Ciutats Saludables (RECS) per a la realització d'actuacions en l'àmbit de la
salut pública municipal per al Projecte «Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències
2016».
Vista la comunicació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), a través
de la seua secretària general, de data 3 d'octubre de 2016 en la que una vegada realitzat el
procés de valoració dels projectes presentats en el marc de l'Acord de Col·laboració subscrit
entre el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat i la FEMP per al 2016, es resol
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l'adjudicació d'ajudes per a les distintes línies de suport, d'acord amb les bases de la
convocatòria.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim
Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i
la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny de delegació de competències
en la Junta de Govern Local.
PROPOSA
Primer. Acceptar l'ajuda econòmica concedida i els obligacions de la FEMP, a través de la
RECS, per a la realització d'actuacions en l'àmbit de la salut pública municipal en
consonància amb l'estratègia de promoció de la Salut i prevenció del Sistema Nacional de
Sanitat, per import de 2.255,20 euros pel Projecte «Pla Municipal de Prevenció de
Drogodependències 2016»
Segon. Justificar la inversió, d'acord amb les bases de la convocatòria, així com sol·licitar el
seu lliurament.
Tercer. Traslladar el present acord a la Intervenció Municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. 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.
Onda, data al marge
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

