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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 10
Data: 11 de març de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 4 de març 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. 21/2016.
1.3. Proposta d'aprovació de l'acord de col·laboració entre el Ministeri de l'Interior i l'Ajuntament
d'Onda, per a la incorporació del Cos de la Policia Local al “Sistema de seguiment integral
dels casos de violència de gènere”.
1.4. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte d'obres: “Apertura de vial en
Monteblanco”.
1.5. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat per la mercantil Osga, SL, a
l'acord de 05/02/2016 de la Junta de Govern Local d'adjudicació del contracte de servei
“subministrament de personal per al Museu del Taulell” .
1.6. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de gestió de servei
públic: "arreplegada i transport d'oli vegetal usat en el municipi d'Onda".
1.7. Proposta d'aprovació de la 2a pròrroga del contracte del servei: “neteja dels col·legis
públics, pavellons esportius i dependències municipals”.
1.8. Proposta de concessió de la llicència ambiental sol·licitada per Kartogroup Espanya, SL
per a modificar substancialment una activitat d'emmagatzematge i preparació de productes
d'alumini ubicada l'Avinguda Sónella, 125 i transformar-la en una activitat
d'emmagatzematge d'envasos d'alumini i productes de paper.
1.9. Proposta de concessió de la llicència per a ús provisional, sol·licitada per A. Hartrodt
Espanya, SA, per a exercir una activitat d'oficina d'operador de transport en la c/Enginyer
Echegaray, 17 C.
1.10.Proposta d'aprovació de la concessió d'ajudes del programa Xarxa de Llibres de Text de
la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
1.11.Proposta de sol·licitud d'autorització d'obertura comercial els dies 6 d'agost i 26 de

desembre de 2016 per part de l'empresa Decathlon Espanya SAU.
1.12.Proposta de sol·licitud al CdT de Castelló perquè l'alcalde d'Onda forme part, com a
membre representant d'Onda, en el Consell Assessor de la Entitat.
1.13.Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció concedida en el Programa Onda
Emplea, 2015.
1.14.Proposta d'aprovació de la justificació i reintegrament d'ajudes econòmiques per al
Programa Onda Emplea, 2015.
1.15.Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis socials de
la comissió de valoració del mes de març de 2016 (ordinària).
1.16.Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes de febrer de 2016.
1.17.Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb Asociación “Riu Sec” AA.RR. de
Onda per a l'exercici 2016.
1.18.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 març 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 març de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 21/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 9 de març de 2016, que diu:
“Vist l’annex d'operacions a ordenar número 21/2016, 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
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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. 21/2016 per import de 184.417,72 euros
corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació de l'acord de col·laboració entre el Ministeri de l'Interior i
l'Ajuntament d'Onda, per a la incorporació del Cos de la Policia Local al “Sistema de
seguiment integral dels casos de violència de gènere”.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 8 de març de 2016, que diu:
“Vist que l'eradicació de la violència sobre les dones és un dels objectius fonamentals de tots
els poders públics, no podent estos ser aliens a la violència de gènere, que constituïx un
dels atacs més flagrants als drets fonamentals, sent els poders públics els obligats per la
Constitució a adoptar totes les mesures d'acció positiva per a fer reals i efectives dites
dretes, removent els obstacles que impedixen o dificulten la seua plenitud.
Vist que en la reunió de la Junta Local de Seguretat de l'Ajuntament d'Onda celebrada
el dia 7 d'abril de 2006, es va acordar l'adhesió de la Policia Local d'Onda al “Protocol
de Col·laboració i Coordinació entre les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i els
Cossos de Policia Local per a la protecció de les víctimes de la violència domèstica i de
gènere”, firmat el 13 de març de 2006, i es van concretar els procediments i les formes
de col·laboració en matèria de violència de gènere de la Policia Local amb les Forces i
cossos de seguretat de l'Estat.
Vist que la Junta de Govern Local va aprovar en data 2 de març de 2015 el
“procediment d'actuació i coordinació entre la Guàrdia Civil d'Onda i el cos de Policia Local
d'Onda per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere”.
Vist que el Ministeri de l'Interior ha desenrotllat una aplicació informàtica que dóna suport al
“Sistema de Seguiment Integral dels casos de Violència de Gènere”, i que constituïx un
instrument bàsic per a:
Integrar la informació policial, judicial i penitenciària sobre el dit fenomen i les seues circumstàncies,
que possibilite i garantisca el necessari seguiment i coordinació de les actuacions posades en
marxa per a la protecció de les víctimes.
Realitzar la valoració del nivell de risc de noves agressions, per a graduar les respostes i les mesures

policials de protecció.
Proporcionar esta informació als diversos operadors que intervenen en la protecció
institucional.
Vist que l'actual regulació del fitxer de dades de caràcter personal, creat per l'Orde INT/1911/2007 i
modificat per Orde INT/1202/2011, de 4 de maig, permet a les policies locals accedir al Sistema en
mode de consulta, així com introduir i modificar les dades significatives per a la valoració del risc i la
protecció de les víctimes en el seu àmbit territorial.
Vist que la protecció policial a les víctimes correspon a totes les Forces i Cossos de Seguretat
-estatals, autonòmiques i locals-, en l'àmbit de les seues competències (article 31 de la Llei
Orgànica 1/2004), la integritat del Sistema requerix la incorporació. al mateix de totes elles.
Considerant que l'article 57.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, establix que “la subscripció de convenis i constitució de consorcis haurà de
millorar l'eficiència de la gestió pública, eliminar duplicitats administratives i complir amb la
legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.”
Vist l'esborrany de l'acord de col·laboració entre el Ministeri de l'Interior i l'Ajuntament
d'Onda, per a la incorporació del Cos de la Policia Local al “Sistema de seguiment integral
dels casos de violència de gènere” que consta en l'expedient.
Considerant el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'acord de col·laboració entre el Ministeri de l'Interior i l'Ajuntament d'Onda, per
a la incorporació del Cos de la Policia Local al “Sistema de seguiment integral dels casos de
violència de gènere”
Segon. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Comunicar este acord a les entitats col·laboradores.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte d'obres: “Apertura de
vial en Monteblanco”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 8 de març de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 29/10/2014, va adjudicar a Movimiento
de Tierras Olucha Hnos, SL, el contracte: “Apertura de vial en Monteblanco”, formalitzat en
data 30/10/2014, amb una duració de 3 mesos.
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Vist que en data es va aprovar una pròrroga per un termini d'un mes més a causa del retard
produït en les obres per pluges, per la qual cosa el mateix va finalitzar el 23/03/2015, i vist
que s'ha signat la corresponent acta de recepció en data 21/04/2015.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
depositar fiança definitiva, per import de 6.807,47 €, carta de pagament amb número
d'operació 3.2014.1.01666, de data 24/10/2014.
Vist que ha transcorregut el termini de 6 mesos fixat com a període de garantia.
Vist l'anunci publicat en el Perfil de Contractant i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per
un termini de 15 dies, a què no s'ha presentat cap reclamació.
Vist l'informe redactat per l'arquitecte tècnic municipal, de data 03/03/2016, en el que
manifesta que no hi ha inconvenients respecte a l'execució material del contracte que
impedisquen la devolució de la garantia definitiva.
Vist l'informe de Tresoreria de data 02/10/2015.
Atès el que disposa l'article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Tornar a la mercantil Movimiento de Tierras Olucha Hnos, SL, CIF la fiança
depositada en concepte de garantia definitiva del contracte: "Apertura de vial en
Monteblanco", per import de 6.807,47 €, carta de pagament amb número d'operació
3.2014.1.01666.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en les
oficines de la Tresoreria municipal l'original de la carta de pagament.
Tercer. Comunicar el present acord a la Tresoreria municipal, als efectes pressupostaris i
comptables oportuns, i a l'Àrea de territori, sostenibilitat i dinamització econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat per la mercantil Osga,
SL, a l'acord de 05/02/2016 de la Junta de Govern Local d'adjudicació del contracte de
servei “subministrament de personal per al Museu del Taulell” .
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 8 de març de 2016, que diu:

“Vist el recurs de reposició presentat per la mercantil Osga, SL, contra l'acord de la Junta de
Govern Local de data 05/02/2016 d'adjudicació del contracte de servei “subministrament de
personal per al Museu del Taulell”.
Vist que el recurs es fonamenta en la conculcació del Plec de Prescripcions tècniques (PPT,
d'ara en avant) que regixen l'adjudicació i licitació del servici de referència i en concret el
relatiu a l'aplicació de la fórmula prevista en el punt 11.1 del PPT. A partir d'esta premissa,
l'al·legació fa una simulació de com s'hauria d'haver puntuat l'oferta econòmica, tenint com a
punt de referència el «import de les baixes» realitzades per les empreses i no el «import de
les ofertes», arribant a la conclusió que la puntuació resultant no és l'adequada, per la qual
cosa l'oferta més avantatjosa hauria d'haver sigut la presentada per la mercantil OSGA.SL,
amb el detall següent:
Puntuació econòmica Puntuació Tècnica
EULEN S.A
OSGA S.L
SERLIM S.L

Total

2,46

6

8,46

6

3

9

4,57

1

5,57

Vist l'informe jurídic emés per l'Oficial Major en data 07/03/2016, que assenyala que:
Partint de l'article 11. 1 del PPT que literalment diu:
“La valoració es realitzarà adjudicant un punt a les licitacions realitzades pel tipus, i la major
puntuació a què oferisca la major baixa. A partir d'esta última se n'aniran puntuant les altres
per mitjà del criteri de descompte proporcional lineal (regla de tres).”, s'han de realitzar les
consideracions següents:
PRIMERA: D'acord amb la redacció de l'article 11.1 s'ha d'aclarir que tal com diu l'enunciat
de l'article, s'està estan establint els criteris de valoració de les ofertes, és a dir la baixa
realitzada està sempre i de forma incondicional referida a la licitació realitzada per les
mercantils, entenent per l'expressió “licitacions realitzades” l'oferta de les mateixes, i
seguint esta interpretació la major puntuació s'atorgarà a la licitació que oferisca una major
baixa; tot això en exercici de la facultat d'interpretació segons la clàusula 49 dels PCA.
SEGONA: Cal assenyalar que la valoració de les ofertes s'ha de realitzar en funció dels
preus oferits tenint en compte les baixes però en cap cas valorant únicament estes últimes
sense atendre al preu oferit resultant.
Tot això perquè l'oferta més avantatjosa s'obté de la ponderació d'una sèrie de criteris sent
un d'ells l'oferta econòmica pel que la interpretació correcta és la de que el descompte ha
de partir de l'oferta que oferisca una major baixa i a partir d'eixa realitzar el descompte
utilitzant la regla de proporcionalitat inversa que implica que:
Major baixa (Menor preu oferit):
2ª major baixa ( 2n preu menor oferit)
3ª major baixa (3er preu menor oferit)

Puntuació màxima (6 punts)
Descompte proporcional
Descompte proporcional.

De tot això i aplicant la fórmula de proporcionalitat:
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Valor oferta: Puntuació màxima(6) * Preu oferta amb major baixa
-------------------------------------------------------------------Oferta realitzada
OFERTA ECONÓMICA

PUNTUACIÓN

1

OSGA S.L

48.752,55€

6

3

SERLIM S.L

52.095,58€

5,61

2

EULEN S.A

57.063,60€

5

Oferta pel Tipus de Licitació: 1 punt
sent el resultat de la licitació el següent:
Puntuació econòmica Puntuació Tècnica

Total

EULEN S.A

5

6

11

OSGA S.L

6

3

9

5,61

1

6,61

SERLIM S.L

desestimant l'al·legació presentada i proposant a l'òrgan que va dictar l'acte recorregut, la
desestimació del recurs de reposició plantejat.
Atenent que contra l'acord recorregut cabia recurs de reposició per ser ferm en via
administrativa (articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i 8, 45 i 46 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril).
Considerant la competència atribuïda a la Junta de Govern Local per l'article 116,1 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
PROPOSA:
Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat per la mercantil Osga, SL, contra l'acord
de la Junta de Govern Local, de data 05/02/2016 d'adjudicació del contracte de servici
«subministrament de personal per al Museu del Taulell» .
Segon. Notificar el present acord junt amb l'informe de l'Oficial major de data 07/03/2016.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de gestió de
servei públic: "arreplegada i transport d'oli vegetal usat en el municipi d'Onda".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 9 de març de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de gestió de servei públic:
"arreplegada i transport d'oli vegetal usat en el municipi d'Onda", amb una duració inicial de 2

anys, prorrogable anualment fins un màxim de 4 anys.
Vist l'informe del servei de data 08/03/2016.
Atès el que disposa l'article 109,1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), segons el
qual: La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l'article 22 d'esta Llei.
Atès l'execució del contracte necessària per als fins del servei públic, de conformitat amb
allò que disposa l'article 22 TRLCSP, per tractar-se el seu objecte d'una competència
municipal arreplegada en l'article 33.3 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Incoar expedient per a la contractació ordinària de referència (atés que no hi ha
urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de procediment obert i utilitzant diversos
criteris de valoració d'ofertes.
Segon. Comunicar el present acord a l'Àrea de territori, sostenibilitat i dinamització
econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació de la 2a pròrroga del contracte del servei: “neteja dels
col·legis públics, pavellons esportius i dependències municipals”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 9 de març de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 04/03/2013, va acordar
adjudicar a Fomento de Construcciones y Contratas, SA, el contracte per a la prestació del
servei de “neteja dels col·legis públics, pavellons esportius i dependències municipals”.
Vist que en data 12/03/2013, es va signar el corresponent contracte administratiu, per un
import de 522.504,01€/anuals (21% IVA inclòs), la duració inicial del qual es va fixar en 2
anys, que va finalitzar el 12/03/2015, sent prorrogable fins a un màxim de 4 anys, amb la
sol·licitud prèvia expressa del contractista, i aprovada per l'òrgan de contractació competent.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23/02/2015, va aprovar la 1a pròrroga
del contracte, per la qual cosa el mateix finalitzarà 12/03/2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessions de dates 19/05/2014 i 20/04/2015, va aprovar
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les revisions de preus corresponents, per uns imports de -444,13 €/anulaes i -3.106,26
€/anuals (21% IVA inclòs), respectivament, d'acord amb el que establix la tanca 34a del Plec
de condicions administratives particulars.
Vist l'escrit presentat pel contractista en data 29/01/2016, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte per un any més.
Vists l'informe jurídic de data 08/03/2016 i l'informe del servei de data 17/11/2015.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.04937 i 2.2016.8.00049, de data
09/03/2016, i la fiscalització de conformitat de la present proposta realitzada per l'interventor
municipal.
Atès el que disposa l'article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que preveu
expressament la possibilitat de prorrogar els contractes per acord de l'òrgan de contractació.
Atès la competència atribuïda a l'alcalde per l'article 21.1 ñ) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL): “Contractacions i concessions de
qualsevol classe quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost ni, en tot cas, els sis milions d'euros, així com els plurianuals quan la seua
duració no siga superior a quatre anys...”
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la 2a pròrroga del contracte: “neteja dels col·legis públics, pavellons
esportius i dependències municipals”, subscrit amb Fomento de Construcciones y Contratas,
SA, NIF , en data 12/03/2013, per un nou termini d'un any, per la qual cosa finalitzarà el
pròxim 12/03/2017, no sent susceptible de nova pròrroga.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 518.953,62 €/anuals, amb càrrec a
l'aplicació 920 22700 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i suficient.
Tercer. Traslladar del present acord a l'interessat, a l'Àrea de territori, sostenibilitat i
dinamització econòmica i a la intervenció municipal als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de concessió de la llicència ambiental sol·licitada per Kartogroup
Espanya, SL per a modificar substancialment una activitat d'emmagatzematge i
preparació de productes d'alumini ubicada l'Avinguda Sónella, 125 i transformar-la en
una activitat d'emmagatzematge d'envasos d'alumini i productes de paper.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 8 de març de 2016, que diu:

“Vist que Kartogroup Espanya, SL va obtindre llicència ambiental, mitjançant un acord de la
Junta de Govern Local , de 21 d'agost de 2015 (expedient 6.7.3.B/2015/11), per a instal·lar
una activitat d'emmagatzematge i preparació de productes d'alumini en l'Avinguda Sónella,
125
Vist l'expedient número 6.7.3.B/2015/26 instruït, el 29 d'octubre de 2015, a sol·licitud de
Kartogroup Espanya, SL amb CIF i domicili a efecte de notificacions en la Partida Juan
Rodrigo, Canimo Xamusa, s/n de Borriana (12530), per a modificar substancialment
l'activitat abans mencionada i transformar-la en una activitat d'emmagatzematge d'envasos
d'alumini i productes de paper en la mateixa direcció.
Vist que en l'expedient consta el certificat de compatibilitat urbanística, de 3 de novembre de
2015, així com l'informe d'idoneïtat de la documentació del tècnic municipal, de 19 de
novembre de 2015, on s'establix que es tracta d'una activitat subjecta la llicència ambiental
per estar inclosa en l'apartat 13.2.2. del Annex II de la Llei 6/2014 (Comerços i grans
magatzems de superfície comercial superior a 2.500m2)
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics sanitaris emés el 9 de decembre de 2015
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 25 de gener 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 Kartogroup Espanya, SL per a modificar
substancialment una activitat d'emmagatzematge i preparació de productes d'alumini
ubicada l'Avinguda Sónella, 125 (amb referència cadastral 0162919YK4206S0001DH) i
transformar-la en una activitat d'emmagatzematge d'envasos d'alumini i productes de paper,
sempre que es complisquen les condicions següents:
1) Adoptar les següents mesures correctores:
a) Les mesures correctores establides en el projecte per a garantir les condicions ambientals
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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 va presentar
sol·licitud d'exempció de la tramitació d'autorització d'abocaments (expedient 8.2/2015/17),
informada favorablement, el 9 d'abril de 2015, per l'empresa adjudicatària del servici de
control i inspecció d'abocaments (Fac,SA).
El 22 de gener de 2016, l'empresa va presentar certificat de no augment dels abocaments
en més d'un 15% ni modificacions de les seues característiques fisicoquímiques, i que va ser
informat favorablement per Fac,Sa, indicant que no és procedent la revisió de l'expedient.
Per tant, junt amb el títol habilitant per a l'obertura d'esta modificació substancial, es
concedirà el decret d'exempció de l'autorització d'abocaments.
-Incendis: Segons l'apartat 4 del projecte li és d'aplicació el que establix el Reial Decret
2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat contra Incendis
en Establiments Industrials.
-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 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 tecnicosanitari:
-El residus sòlids no assimilables a urbans, hauran de ser gestionats per empresa
autoritzada pel que s'haurà de disposar d'un contracte amb la dita empresa i un registre
d'entrega o depòsit dels dits residus, des de l'inici del seu funcionament
-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.
4) 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.
1.9. Proposta de concessió de la llicència per a ús provisional, sol·licitada per A.
Hartrodt Espanya, SA, per a exercir una activitat d'oficina d'operador de transport en
la c/Enginyer Echegaray, 17 C.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 8 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 6.4.9./2015/5 instruït a sol·licitud de A. Hartrodt Espanya, SA amb
CIF , i domicili a efecte de notificacions en la c/Enginyer Echegaray (nau 2) d'Onda, per a
exercir una activitat provisional d'oficina d'operador de transport en la c/Enginyer Echegaray,
17 C.
Vist que en l'expedient consta consulta d'ubicació de data 16 de febrer de 2015 (expedient
6.4.5.2/2015/7), així com l'informe d'idoneïtat de la documentació del tècnic municipal, de 19
de novembre de 2015, on s'establix que es tracta d'una activitat subjecta al procediment de
llicència ambiental per estar inclosa en l'apartat 13.3 del Annex II de la Llei 6/2014 (Aquelles
activitats per a les que haja de sol·licitar-se un ús provisional segons la normativa
urbanística)
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics sanitaris emés el 10 de diciembre de 2015
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 8 de febrer 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,
es delega en la Junta de Govern Local la concessió de llicències per a usos provisionals.
PROPOSA:
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Primer. Concedir la llicència per a ús provisional a A. Hartrodt Espanya, SA, per a exercir
una activitat d'oficina d'operador de transport en la c/Enginyer Echegaray, 17 C (amb
referència cadastral 4576718YK3247S0002GG), sempre que es complisquen les condicions
següents:
1) Adoptar les següents mesures correctores:
a) 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'exempció de la tramitació de l'autorització d'abocaments que es troba tramitantse en l'expedient 8.2/2015/50).
-Incendis: Segons el que establix l'apartat 1.20 de projecte li serà aplicable el que establix el
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: Segons el que establix l'apartat 1.22 de projecte presentat l'activitat no
disposa d'instal·lacions de risc en matèria de legionel·la (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 tecnicosanitari:
-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.
4) En quant als condicionants establits per la ponència tècnica:
-El compromís, en escriptura notarial, de demolir o eradicar l'actuació quan vença el termini
o es complisca la condició que s'establisca a l'autoritzar-la, amb renúncia a tota
indemnització, que han assumit tant el propietari com l'arrendatari de la nau on pretén
ubicar-se l'activitat, ja s'ha inscrit en el Registre de Propietat, d'acord amb allò que s'ha

comunicat per l'interessat el 18 de febrer de 2016.
-Els equips de condicionament d'aire no podran tindre eixida a fatxada més de 10 cm i la
seua altura serà com a mínim de 3 metres.
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 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.
1.10. Proposta d'aprovació de la concessió d'ajudes del programa Xarxa de Llibres de
Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 4 de març de 2016, que diu:
“Vista l'Ordre de 17/2015, de 26 d'octubre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura
i Esport, publicada en el DOGV. Núm. 7644 de data 27/10/2015, per la qual es regulen les
bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer efectiu el
programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse
ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats
concertats de la Comunitat Valenciana i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016.
Vist que a la base tercera de l'Annex I de l'Ordre 17/2015, de 26 d'octubre de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que en el punt 3, diu “els ajuntaments o entitats
locals menors que ja tenen banc de llibres, o que han donat ajudes parcials o totals per a
aquesta finalitat, també podran participar en aquesta convocatòria aportant la justificació que
acredite les despeses realitzades amb aquesta finalitat per al curs escolar corresponent.”
Vist que l’Ajuntament d’Onda va acordar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local del
dia 6 de novembre de 2015, sol·licitar ajuda econòmica a la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per a finançar el programa Xarxa de Llibres de Text de la
Comunitat Valenciana.
Vista la Resolució de 19 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal
Docent, per la qual es concedeixen ajudes per a fer efectiu el Programa de gratuïtat de
llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i de
formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat
Valenciana pel curs 2015-2016, publicada al DOCV número 7662 de 20 de novembre de
2015, per la qual s'aprova la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per import de
111.955,72 euros per a l'alumnat d'Educació Primària i 72.681,20 euros per a l'alumnat
d'Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, amb un import total de
184.636,92 euros.
Vista la Resolució de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló de data 22 de desembre de
2015, per la qual s'aprova la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per import de
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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 25 de febrer 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 1 de marc de 2016.
Vist que en data posterior a la Avaluació per la Comissió de Seguiment i Avaluació d'ajudes
del programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs 2015-2016, és
detecta una anomalia en la sol·licitud presentada amb el número de NIE X6957896M que
requereix d'esmena per a la seua aprovació i havent-se fet requeriment a la persona
interessada amb escrit de data 04.03.16, amb número de registre d'eixida 3.053.
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 10.963,38 euros, descomptant 40,00 euros, corresponents a la sol·licitud amb NIE
, a fi que la interessada esmene la sol·licitud presentada en els termines establerts d'acord
a la legislació vigent.
Segon. 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.
Tercer. 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 22016103658) del vigent pressupost general.

Quart. Ordenar el pagament de les ajudes a les persones beneficiàries del programa Xarxa
de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs 2015-2016.
Cinquè. Traslladar aquest acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes escaients.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta de sol·licitud d'autorització d'obertura comercial els dies 6 d'agost i 26
de desembre de 2016 per part de l'empresa Decathlon Espanya SAU.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 8 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient que s'instruïx en este Ajuntament a sol·licitud presentada per Paula Pontes
Buitrago, amb DNI , en representació de Decathlon Espanya SAU, amb NIF núm. , amb
establiment obert en Onda en domicili Polígon SUD 19 CV-20 Km 3,7, sobre obertura del dit
establiment els dies 6 d'agost i 26 de desembre.
Vist que el dia 6 d'agost és un festiu local i vist que el 26 de desembre de 2016 és festiu
autonòmic segons el calendari laboral 2016.
Vist l'escrit presentat en Registre d'Entrada de l'Ajuntament, núm. 4580, per l'Associació de
Venedors del Mercat Municipal i Pescateria d'Onda en què manifesten la seua disconformitat
amb la dita sol·licitud una vegada consultada la Junta de la seua entitat.
Vist l'escrit presentat en Registre d'Entrada de l'Ajuntament, núm. 4582, per l'associació
Onda Centre Comercial en què manifesten la seua disconformitat amb la dita sol·licitud una
vegada consultada la Junta de la seua entitat.
Vista l'acta del Consell Local de Comerç i Hostaleria d'Ona de data 7 de març de 2016 al
punt 2. Sol·licitud per part de Decathlon Espanya SAU, per a obrir el seu establiment
comercial al públic els dies 6 d'agost i 26 de desembre de 2016 on el president del Consell
sotmet a votació la dita sol·licitud resultant 0 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions.
Vist l'informe emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació amb data 7 de març de 2016.
Atès el que establix l'article 23. Acumulació de diumenges o festius del Decret Llei 1/2015,
de 27 de febrer, del Consell, d'horaris comercials a la Comunitat Valenciana, que establix
que “Quan existisca una acumulació de diumenges i/o festius per ser consecutius, els
ajuntaments sol·licitaran l'habilitació de com a mínim un d'ells, sempre que existisca petició
de part interessada, sense que això compute en el límit de 10 diumenges i festius que es
referix l'article 17”.
Atès el que disposa la secció quinta del Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, del Consell,
d'horaris comercials a la Comunitat Valenciana que establix el procediment per a
l'autorització d'obertura de festius per acumulació de diumenges o festius i al punt 4.a)
s'indica que per a la sol·licitud s'aportarà un Certificat del secretari de l'Ajuntament que
arreplegue l'acord de l'òrgan municipal col·legiat competent i que acredite que s'ha donat
audiència al Consell Local de Comerç o, a falta d'això, a l'òrgan semblant i als representants
del sector interessats.
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Atès el Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, del Consell, d'horaris comercials a la Comunitat
Valenciana.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de delegació de competències en
la Junta de Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Presentar al Servei Territorial de Comerç i Consum de la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació la sol·licitud presentada per Decathlon
Espanya SAU, amb data registre d'entrada 20 de gener de 2016, per a obrir el seu establiment
comercial al públic els dies 6 d'agost i 26 de desembre de 2016.
Segon. Tenir en compte els escrits de l'Associació de Venedors del Mercat Municipal i
Pescateria d'Onda i l'associació Onda Centre Comercial, així com allò que s'ha acordat pel
Consell Local de Comerç i Hostaleria en la reunió de data 7 de març de 2016 en el punt 2.
Tercer. Notificar el present acord als interessats en l'expedient, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta de sol·licitud al CdT de Castelló perquè l'alcalde d'Onda forme part,
com a membre representant d'Onda, en el Consell Assessor de la Entitat.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 8 de març de 2016, que diu:
“Vista la reunió mantinguda el 19 de gener de 2016 amb Ester Labaig Gallardo, gerent del
CdT de Castelló.
Vist que en esta reunió la gerent del CdT de Castelló va exposar la conveniència que
l'alcalde d'Onda formara part del Consell Assessor de l'Entitat per a així poder treballar de
forma activa pel Turisme d'Onda en els temes relacionats amb les funcions del CdT, formar
en matèria turística a persones desempleades i a professionals del sector.
Vist que l'alcaldia d'Onda ha considerat a bé esta proposta i considera que la formació és
clau i fonamental per a la professionalització del sector turístic i que un dels objectius
principals de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització Econòmica és la diversificació de
l'economia local a través dels diferents sectors productius.
Vist l'informe tècnic emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació amb data 7 de març de
2016, favorable a formar part del CdT de Castelló.
Atès que el que es pretén és atendre a una finalitat de competència municipal, segons
l'article 25.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
(Informació i promoció de l'activitat turística d'interés i àmbit local), en relació amb l'article

33.3.n) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat
Valenciana (Activitats o instal·lacions culturals i esportives; ocupació del temps lliure;
turisme).
Atés el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de delegació de competències en
la Junta de Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Sol·licitar al CdT de Castelló, que l'alcalde d'Onda,
representant d'Onda, en el Consell Assessor de la dita Entitat.

forme part, com a membre

Segon. Facultar a l'Alcaldía-Presidencia per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Notificar el present acord als interessats en l'expedient, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció concedida en el
Programa Onda Emplea, 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica d'1 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient que s'instruïx en este Ajuntament de concessió de subvenció, mitjançant un
acord de la Junta de Govern Local,y el pagament anticipat del 100 % de la mateixa, dins del
programa Onda Emplea, 2015, d'ajudes a l'autoocupació i a la contractació:
Vistes les sol·licituds de justificació presentades per:
- David Melero Aibar (expte. 00945/15/24)
- Supercarretero, SL (expte. 00945/15/70)
- SMC Beltran, SL (expte. 00945/15/94)
Vist l'informe favorable de justificació emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció de fons municipal.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 del programa Onda Emplea 2015, aprovades per la Junta
de Govern local, amb data 1 de desembre de 2014, i publicades en el tauler d'edictes
municipal i el Butlletí Oficial de la Província, número 146, de data 4 de desembre de 2014,
que fan referència a la justificació de la subvenció.
Atès que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en l'article 37.1.c,
establix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
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s'acorde la procedència del reintegrament, en cas d'incompliment de l'obligació de
justificació o la justificació insuficient, en els termes establits en l'article 30 d'esta llei, i si és
el cas, en les normes reguladores de la subvenció.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, regulador 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: Aprovar la justificació de la següent subvenció concedida en l'exercici 2015:
INTERESSAT

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAM
ENT
SUBV.

David Melero Aibar

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Supercarretero, SL

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

SMC Beltran, SL

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

Segon. Comunicar el present acord a l’Àrea d'Administració, Serveis Municipals i Política
Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta d'aprovació de la justificació i reintegrament d'ajudes econòmiques per
al Programa Onda Emplea, 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient que s'instruïx en este Ajuntament de concessió de subvenció, mitjançant un
acord de la Junta de Govern Local,y el pagament anticipat del 100 % de la mateixa.
Vistes les sol·licituds de justificació presentades per:
- TN Soluciones, SL (expte.: 00945/15/88)
Vist l'informe favorable de justificació emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció de fons municipal.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 del programa Onda Emplea 2015, aprovades per la Junta
de Govern local, amb data 1 de desembre de 2014, i publicades en el tauler d'edictes

municipal i el Butlletí Oficial de la Província, número 146, de data 4 de desembre de 2014,
que fan referència a la justificació de la subvenció.
Atès l'article 30 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Onda, aprovada
en data 10 de març de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 31, de
data 14 de març de 2006, disposa que el reintegrament de subvencions es regularà pel que
establix el Títol II de la Llei 38/2003, General de subvencions.
Atès que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en l'article 37.1.c,
establix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s'acorde la procedència del reintegrament, en cas d'incompliment de l'obligació de
justificació o la justificació insuficient, en els termes establits en l'article 30 d'esta llei, i si és
el cas, en les normes reguladores de la 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 que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE
Primer: Aprovar la justificació de la següent subvenció concedida en l'exercici 2015:
INTERESADO

NIF

TN Soluciones, SL

IMPOR.
CONCEDIDO

IMPOR.
JUSTIFICADO

750,00 €

56,68 €

Segon: Anul·lar l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació de pagament, de les
obligacions corresponents a la bestreta de la part no justificada de la subvenció concedida:
INTERESADO

NIF

IMPORTE
IMPORTE
CONCEDIDO JUSTIFICADO

TN Soluciones, SL

750,00 €

REINTEGRO
SUBVENCIÓN

56,68 €

693,32 €

Tercer: Requerir el reintegrament dels gastos corresponents a la reducció de la subvenció no
justificada.
INTERESADO
TN Soluciones, SL

NIF

REINTEGRO SUBVENCIÓN
693,32 €

Quart. Comunicar el present acord a l'Àrea d'Administració, Servicis Municipals i Política
Social.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis
socials de la comissió de valoració del mes de març de 2016 (ordinària).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 4 de març 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 febrer 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, d'1 de març de 2016, de valoració de les ajudes.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 4 de març de 2016.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en la proposta, corresponents a les ajudes
d'emergència de la comissió de valoració del mes de març 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 el 8 d'agost 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 març de 2016 (ordinària) segons el detall que s'acompanya:
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
NÚM.
1
2
3
4

EXPEDIENT
151/16
152/16
153/16
157/16

5
6
7
8
9
10
11

159/16
160/16
162/16
164/16
165/16
166/16
167/16

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

169/16
170/16
172/16
173/16
174/16
175/16
176/16
178/16
180/16
181/16
182/16
183/16

24
25
TOTAL

185/16
186/16

CONCEPTE
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (*)
AEGE-F (*)
AFPE (*)
AFPE (**)
AFPE (**)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (*)
AEGE-F (*)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (**)
AFPE (**)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (**)
AFPE (*)
AFPE (**)
AEGE-F (**)
AFPE (*)
AFPE (*)

QUANTÍA
240,00 €
300,00 €
600,00 €
233,21 €
544,00 €
640,00 €
750,00 €
180,00 €
476,00 €
300,00 €
329,32 €
350,00 €
240,00 €
420,00 €
260,00 €
350,00 €
540,00 €
510,00 €
165,00 €
390,00 €
1.000,00 €
510,00 €
1.170,00 €
126,00 €
268,80 €
10.892,33 €

AFPE. Ayuda familiar polivalente de emergencia.
AEAI. Ayuda de emergencia de alimentación infantil.
AEGE-F. Ayuda de emergencia gastos extraordinarios (farmacia).

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

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

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

EXP.
LG-E 292

DATA VALS
19/01/16

AB

QUANTÍA

TOTAL

50,00 €

50,00 €

TOTAL

50,00 €

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

EXPEDIENT

CONCEPTE

CAUSA DENEGACIÓ

1
2
3
4
5

154/16
155/16
156/16
158/16
161/16

2
3
3
3
1

6
7
8
9
10
11
12

163/16
168/16
171/16
177/16
179/16
184/16
187/16

AEAI
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AEAI
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE

3
3
3
3
4
3
4

Causa de denegació:
1. Per figurar com a deutor/a en període executiu en concepte de sancions
2. Per que el menor per al que se sol·licita alimentació infantil supera l'edat d'un any
3. Per no aconseguir la puntuació mínima de 15 punts per a entrar en els mòduls de les ajudes econòmiques
4. Per excedir el nivell de renda fixat per a l'ajuda sol·licitada

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 març de 2016
(ordinària), per import total de 10.892,33 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.03656) del vigent pressupost general.
Quint. Autoritzar les despeses dels vals d'emergència, aprovades en el punt segon,
relacionades en l'annex II corresponents a la comissió de valoració del mes de març de 2016
(ordinària), per import total de 50,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.03656) del vigent pressupost general.
Sext. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt quart.
Sèptim. 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.
1.16. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes de febrer de 2016.

Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social d'1 de març 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 1 de març 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 febrer de 2016,
per import total de 836,38 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.
1.17. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb Asociación “Riu Sec”
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AA.RR. de Onda per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 4 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de conveni de col·laboració amb Asociación “Riu
Sec” AA.RR. de Onda per a l'exercici 2016.
Vist l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist que Asociación “Riu Sec” AA.RR. de Onda té com a fins primordials: la ajuda a
aquestos malalts, mitjançant tractament mèdic i psicològic,amb la finalitat d´aconseguir la
seua integració a la societat, així com en la realització d´activitats de prevenció a la
comunitat.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons.
Atés el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1337/2015, de 22 de juny de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb Asociación “Riu Sec” AA.RR. de Onda, amb
CIF , per a l'exercici 2016 per import de 48.235,80 euros.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2310.48003 del vigent pressupost general.
Tercer. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. 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.

