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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 4
Data: 29 de gener de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.00 a 13.15 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)
Iván Tauste Ruiz, regidor (Grup EU)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 22 de gener 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. 5/2016.
1.3. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
(Resolució de 22 de desembre de 2015) per a la Unitat de Prevenció Comunitària de
Conductes Addictives per a l'exercici 2016.
1.4. Proposta d'aprovació de concessió d'ajudes a domicili (SAD) corresponent al mes de
gener de l'exercici 2016.
1.5. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Jesús Verdiá
Robles de legalització de quadra per a explotació equina per a pràctica eqüestre, en les
parcel·les 136, 139 i 140 del polígon 27.
1.6. Proposta de desestimació de la justificació de la subvenció concedida per al programa
d'ajudes a l'autoocupació, Onda Emplea 2014, a nom de Juan Miguel Sánchez López.
1.7. Proposta de desestimació de la justificació de la subvenció concedida per al programa
d'ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015, a María José Gil Rodríguez.
1.8. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per al
Programa Onda Emplea, 2015.
1.9. Proposta d'aprovació la justificació de la subvenció concedida en el Programa Onda
Emplea, 2015.
1.10.Proposta d'aprovació la justificació de la subvenció concedida en el Programa Onda
Emplea, 2015.
1.11.Proposta d'aprovació de les bases de selecció d'alumnes de l'acció formativa «Treballs
en espais confinats i realització de treballs en altura. Formació complementària en
prevenció de riscos laborals».
1.12.Proposta d'aprovació de les Bases específiques de la convocatòria per a la concessió

de subvencions per al programa d'ajudes a la contractació 2016.
1.13.Proposta d'aprovació de les bases específiques per a 2016 reguladores de la
convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de vivendes i
edificis residencials en Onda.
1.14.Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei: "fusteria
metàl·lica per al manteniment de la ciutat i edificis municipals".
1.15.Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de
subministrament: "Rènting d'un vehicle patrulla per a la Policia Local".
1.16.Proposta d'adjudicació del contracte de servei: "Arreplegada, manteniment, eliminació i
incineració d'animals de companyia, errants o abandonats en el municipi d'Onda".
1.17.Proposta d'aprovació del Conveni Qualicer 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 22 de gener de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 22 de gener 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. 5/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 27 de gener de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, Regidora delegada d'Intervenció, Gestió pressupostària i Recaptació,
fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 1337/2015
de 22 de juny, modificat per decret de l'alcaldia número 1869/2015, de modificació i
ampliació de competències en la Junta de Govern Local, reassignació de matèries a Àrees
organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d'alcalde i
regidors.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 5/2016, 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
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2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny, de delegació de competències, modificat per decret de l'alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d'alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconéixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 5/2016 per import de 238.589,05 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 majoria absoluta amb el
resultat següent:
4 vots a favor que corresponen a Joaquín A. Huguet Lecha, María Carmen Aguilella
García, Ángel Luís Badenas Donís i Encarnación Ribes Rovira (Grup Socialista).
 1 vot d'abstenció, que correspon a Iván Tauste Ruiz (Grup EU).


1.3. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública (Resolució de 22 de desembre de 2015) per a la Unitat de Prevenció
Comunitària de Conductes Addictives per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 26 de gener de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, publicada en el
DOCV núm. 7688, de 30 de desembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions en
matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius per a
l'exercici 2016.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Sanitat Universal
i Salut Pública per a finançar les despeses de personal de la Unitat de Prevenció
Comunitària de Conductes Addictives.
Vist l'informe d'intervenció municipal en què s'acredita l'existència de crèdit adequat i
suficient en la partida de personal del vigent pressupost general.
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.
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 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències, en el punt quart, B, s'atribuïx a la Junta de Govern Local: “5. Sol·licitar i
acceptar subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Sol·licitar subvenció a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a l'empara
de la resolució publicada en el DOCV núm. 7688, de 30 de desembre de 2015, per al
finançament de les despeses de personal de la Unitat de Prevenció Comunitària de
Conductes Addictives per a l'exercici 2016.
El pressupost total d'este programa ascendix a 27.790,63 euros, sol·licitant de la Conselleria
la quantia de 27.790,63 euros.
Segon. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la Resolució de 22 de
desembre de 2015, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Tercer. Facultar a l'alcalde-president de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, al seu dia, de les quantitats corresponents de la subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació de concessió d'ajudes a domicili (SAD) corresponent al mes
de gener de l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 27 de gener de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajuda
individualitzada d'emergència per a la prestació d'ajuda a domicili corresponent al mes de
gener de l'exercici 2016.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 25 de gener de 2016.
Considerant que l'art. 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema
de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establix que correspon a les
Entitats Locals Municipals, la gestió dels programes i de les ajudes econòmiques que li puga
encomanar l'Administració de la Generalitat, segons es determina mitjançant un acord
d'ambdós Administracions, dins del marc del Pla Concertat que es desenvolupe
reglamentàriament.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en l'informe, corresponents a la prestació
del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), han firmat, i així consta en la sol·licitud d'ajuda
individual en el departament de Serveis Socials, la declaració de no estar sotmés en cap
prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03) i del
compliment d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren
exigit.
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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 22 de juny de 2016.
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 de Fons municipal.
Atés el dispost en l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències, en
el punt quart, B, s'atribueix a la Junta de Govern Local: “12. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSE
Primer. Aprovar les següents ajudes individualitzades d'emergència per a la prestació del
servei d'ajuda a domicili segons el detall que s'acompanya corresponent al mes de gener de
l'exercici 2016:
NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

QUANTÍA

1

1/16 SAD

SAD

240,00 €

2

2/16 SAD

SAD

160,00 €

3

3/16 SAD

SAD

120,00 €

4

4/16 SAD

SAD

160,00 €

5

5/16 SAD

SAD

160,00 €

6

6/16 SAD

SAD

160,00 €

7

7/16 SAD

SAD

120,00 €

8

8/16 SAD

SAD

160,00 €

9

9/16 SAD

SAD

240,00 €

10

10/16 SAD

SAD

240,00 €

11

11/16 SAD

SAD

80,00 €

12

12/16 SAD

SAD

120,00 €

13

13/16 SAD

SAD

240,00 €

14

14/16 SAD

SAD

120,00 €

15

15/16 SAD

SAD

160,00 €

16

16/16 SAD

SAD

240,00 €

17

17/16 SAD

SAD

80,00 €

18

18/16 SAD

SAD

80,00 €

19

20/16 SAD

SAD

160,00 €

NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

QUANTÍA

20

21/16 SAD

SAD

160,00 €

21

22/16 SAD

SAD

160,00 €

22

23/16 SAD

SAD

80,00 €

23

24/16 SAD

SAD

240,00 €

24

25/16 SAD

SAD

160,00 €

25

26/16 SAD

SAD

160,00 €

26

27/16 SAD

SAD

240,00 €

27

28/16 SAD

SAD

80,00 €

28

29/16 SAD

SAD

160,00 €

29

30/16 SAD

SAD

120,00 €

30

31/16 SAD

SAD

160,00 €

31

32/16 SAD

SAD

120,00 €

32

33/16 SAD

SAD

160,00 €

33

34/16 SAD

SAD

240,00 €

34

35/16 SAD

SAD

240,00 €

35

36/16 SAD

SAD

240,00 €

36

37/16 SAD

SAD

240,00 €

37

38/16 SAD

SAD

240,00 €

38

39/16 SAD

SAD

240,00 €

39

40/16 SAD

SAD

160,00 €

40

41/16 SAD

SAD

160,00 €

41

42/16 SAD

SAD

240,00 €

42

43/16 SAD

SAD

160,00 €

43

44/16 SAD

SAD

160,00 €

44

45/16 SAD

SAD

160,00 €

45

46/16 SAD

SAD

240,00 €

46

47/16 SAD

SAD

120,00 €

47

48/16 SAD

SAD

160,00 €

48

49/16 SAD

SAD

160,00 €

49

50/16 SAD

SAD

160,00 €

50

51/16 SAD

SAD

160,00 €

51

52/16 SAD

SAD

80,00 €

52

53/16 SAD

SAD

160,00 €

53

54/16 SAD

SAD

240,00 €
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NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

QUANTÍA

54

55/16 SAD

SAD

160,00 €

55

56/16 SAD

SAD

240,00 €

TOTAL

.............................

......................................................

9.400,00 €

Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes
individualitzades d'emergència per a la prestació del servei d'ajuda a domicili corresponent al
mes de gener de l'exercici 2016, relacionades en l'annex I, per import de 9.400,00 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231.48001 (RC amb número d'operació
2.2016.1.00373) del vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt segon.
Quart. El pagament d'esta ajuda quedarà interromput en el cas que varien les
circumstàncies personals i familiars que van motivar la concessió de la mateixa.
Quint. Notificar la present resolució als interessats i traslladar-la a l'Àrea d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Jesús
Verdiá Robles de legalització de quadra per a explotació equina per a pràctica
eqüestre, en les parcel·les 136, 139 i 140 del polígon 27.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 26 de gener de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/15/7 de sol·licitud de llicència municipal d'obres de Jesús
Verdiá Robles, amb NIF , i domicili als efectes de notificacions en la , per a la legalització de
quadra per a explotació equina per a pràctica eqüestre, en les parcel·les 136, 139 i 140 del
polígon 27, segons projecte bàsic i d'execució redactat per l'enginyer tècnic industrial
Enrique Catalán Encinas visat pel col·legi oficial amb data 15 de gener de 2015.
Vist que els terrenys de referència es classifiquen en el PGOU aprovat definitivament i
homologat per la C.T.U. en data 22 de juliol de 1998, com a sòl no urbanitzable comú, amb
els usos i aprofitaments propis del sòl no urbanitzable. Tampoc està inclòs en cap àrea
subjecta a suspensió de llicències, per la qual cosa este sòl en estes condicions sense
programació està subjecte al règim jurídic previst en la Llei 5/2014 LOTUP pel que fa al sòl
no urbanitzable sense programació, especialment en el seu art. 208: construccions
agrícoles i ramaderes.
L'ús previst de quadra de cavalls – pràctica eqüestre esta contemplat entre els usos propis
del sòl no urbanitzable comú, per la qual cosa per a autoritzar la seua implantació no és
preceptiu comptar amb la corresponent Declaració d'Interés Comunitari.
Vist que hi ha informe favorable de la Conselleria d'Agricultura – direcció territorial de
Castelló de data 27/01/2015, en el que limita la construcció de quadra a 207,29 m2 en 12
boxs per a 12 cavalls i s'ha de complir el que disposa l'informe de Conselleria per a

l'explotació per a la pràctica eqüestre, legislada en el RD 804/2011.
Vist que consta en l'expedient escriptura notarial d'assumpció d'obligacions i de vinculació
de la parcel·la, firmada pel Notari Paula Breva Calataiud, amb data 21 d'agost de 2015, en la
que es compromet a deixar lliure d'edificació o construcció almenys el 50 % de la parcel·la,
constant a més la vinculació de la total superfície real de la parcel·la a la construcció
autoritzada i la conseqüent indivisibilitat de la mateixa.
Vista l'Acta de compareixença subscrita per Jesús Verdiá Robles, de data 26 de gener de
2016, en la que s'assumix la plena responsabilitat de les conseqüències que pogueren
derivar de l'eventual denegació posterior de l'instrument ambiental corresponent, donada
l'eventual vinculació de les obres a una activitat.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, de conformitat
amb el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, que subjecta a llicència
urbanística l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que
les llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU, l'Ordenança municipal d'obres i activitats i subsidiàriament el
Reglament de Servicis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern Local, per
Resolució número 1.382/2011, d'11 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'obres a Jesús Verdiá Robles, amb NIF per a la
legalització de quadra per a explotació equina per a pràctica eqüestre, en les parcel·les
136, 139 i 140 del polígon 27, amb referències cadastrals 12084A027001360000QP,
12084A027001390000QF i 12084A02700140000QG, segons projecte bàsic i d'execució
redactat per l'enginyer tècnic industrial Enrique Catalán Encinas, visat pel col·legi oficial
amb data 15 de gener de 2015. El pressupost de les obres és de 17.118,15 €.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers, de
conformitat amb allò que disposa larticle 219.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en
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relació amb l'article 12 del Decret de 17 de juny de 1.955 pel qual s'aprova el Reglament de
Servicis de les Corporacions Locals.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. El projecte s'ajusta al que establix la normativa urbanística vigent. Es tindran en compte
les condicions administratives generals que acompanya la llicència d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el treball, així com el que disposa l'estudi de seguretat i en
el corresponent pla de seguretat de l'obra.
3. Les construccions hauran de separar-se un mínim de 5 metres dels límits a parcel·les
contigus i 10 metres a camí públic.
4. Al estar afectades les parcel·les per la via pecuària Colada del Carme, haurà de
mantindre la separació del tanca a la dita via pecuària, que té un ample de 20,80 metres.
5. Les instal·lacions s'hauran de registrar com a Explotació ramadera especial del tipus:
explotació per a la pràctica eqüestre, amb les condicions següents:
-El disseny, utillatge i equips de l'explotació possibilitaran un maneig adequat dels animals, sent
necessària la realització d'una eficaç neteja i desinfecció, desinsectació i desratització.
-Les construccions, equips i materials no podran ser perjudicials per als animals.
-Haurà d'haver-hi un tanca perimetral de les instal·lacions.
-Disposar d'aigua en quantitat i qualitat adequades i dispositius de reserva d'aigua.
-Disposar d'un magatzem per a emmagatzematge de pinsos.
-En instal·lacions d'estabulació: disposar de femer estanc.

6. L'interessat ve obligat a fer constar en el Registre de la Propietat la vinculació de la
parcel·la a la construcció autoritzada i la conseqüent indivisibilitat de la mateixa.
7. Per tractar-se d'una legalització d'obres existents no precisa estudi de seguretat i salut ni
certificat final d'obra.
Tercer. La Corporació queda legitimada, en virtut de l'article 16.1 del Reglament de Servicis
de les Corporacions Locals (RSCL), a deixar sense efecte els efectes de la llicència en cas
d'incompliment d'alguna de les condicions assenyalades.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta de desestimació de la justificació de la subvenció concedida per al
programa d'ajudes a l'autoocupació, Onda Emplea 2014, a nom de Juan Miguel
Sánchez López.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 20 de gener de 2016, que diu:

“Vist l'expedient que s'instruïx en este Ajuntament de subvenció a Juan Miguel Sánchez
López, dins del programa d'Onda Emplea 2014, d'ajudes a l'autoocupació, concedida per
acord de la Junta de Govern local de data 12 de maig de 2014, amb un import de 3000
euros.
Vist que amb data registre d'entrada 11 de novembre de 2014, es va presentar per
l'interessat sol·licitud de justificació de la subvenció rebuda, indicant que quedava pendent
de presentació els rebuts d'autònoms dels mesos d'abril, agost, setembre, octubre,
novembre i desembre de 2014.
Vist que amb data registre d'eixida d'este Ajuntament 07 de maig de 2015, se li va concedir
un termini de 10 dies, a l'interessat, per a presentar la documentació necessària per a dur a
terme la justificació.
Vist que amb data registre d'eixida 8 d'octubre de 2015, se li va concedir a l'interessat un
nou termini de 3 mesos, per a presentar la documentació sol·licitada, amb vaig rebre de data
14 d'octubre de 2015.
Vist que per l'interessat no s'ha presentat la documentació sol·licitada, ni s'han presentat
al·legacions respecte d'això.
Vist l'informe emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació, favorable a la denegació de
la justificació per incompliment de les bases
Vista la fiscalització de la present proposta per la interva véncer de fons municipal.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 de la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2014, que fan
referència a la justificació de la subvenció, i de la documentació necessari per a això.
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
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Primer. Denegar la justificació de la subvenció concedida a Juan Miguel Sánchez López,
amb NIF número: , en el programa d'ajudes a la contractació, Onda Emplea 2014, per
incompliment de la justificació.
Segon. Anul·lar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions i l'ordenació de
pagament corresponent a la bestreta del 100% de la subvenció concedida per l'import de
3.000,00 €.
Tercer. Requerir el reintegrament de 3.000,00 euros a Juan Miguel Sánchez López,
corresponent al 100% de la subvenció concedida i pagada per l'Ajuntament d'Onda.
Quart. Notificar este acord als interessats i comunicar-ho 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.
1.7. Proposta de desestimació de la justificació de la subvenció concedida per al
programa d'ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015, a María José Gil Rodríguez.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 20 de gener de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 1 de desembre de 2014, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2015. L'anunci va ser
publicat en el tauler d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 146 de
data 4 de desembre de 2014.
Vist que la Junta de Govern local en data 25 de maig de 2015, va acordar la concessió
d'una subvenció i el pagament de la bestreta del 100% de la mateixa per import de 600
euros a Mª José Gil Rodriguez, per al programa d'ajudes a la contractació, Onda Emplea
2015.
Vist l'escrit presentat per la interessada amb data registre d'entrada 16 de novembre de
2015, en el que comunicava la baixa voluntària del treballador contractat, amb data 31
d'octubre de 2015.
Vist que amb data 11 de novembre de 2015 i 7 de gener de 2016, s'ha presentat sol·licitud
de justificació per la interessada.
Vist que en el termini estipulat en les bases, no s'ha comunicat una nova contractació amb
les mateixes característiques que van servir de base per a la concessió de la subvenció.
Vist l'informe emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació, que hi ha en l'expedient.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès la base número 9 de la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2015, que indica “en cas
de resolució anticipada, la persona beneficiària haurà de substituir el personal treballador
per un altre que reunisca els requisits establits. Esta substitució haurà de produir-se en el
termini d'un mes des que es va produir la resolució del contracte anterior i comunicar-se a

l'administració en el termini de 15 dies des de la data del nou contracte. En qualsevol altre
cas, la persona beneficiària haurà de reintegrar a l'Ajuntament d'Onda la totalitat de la
subvenció percebuda.”
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”.
PROPOSA
Primer. Denegar la justificació de la subvenció concedida a Mª José Gil Rodriguez, amb NIF
número: per al programa d'ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015, per incompliment
de substitució de treballador, en cas de baixa voluntària del contractat, objecte de subvenció
(Base 9).
Segon. Anul·lar l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions i l'ordenació de
pagament corresponent a la bestreta del 100% de la subvenció concedida per l'import de
600 €.
Tercer. Requerir el reintegrament de 600 euros a Mª José Gil Rodriguez, corresponent al
100% de la subvenció concedida i pagada per l'Ajuntament d'Onda.
Quart. Notificar este acord als interessats i comunicar-ho 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.
1.8. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per
al Programa Onda Emplea, 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 20 de gener de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 1 de desembre de 2014, va aprovar les bases
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específiques que regulen la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2015, l'anunci de la qual va
ser publicat en el tauler d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 146
de data 4 de desembre de 2014.
Vistos els acords de la Junta de Govern Local d'adjudicació de subvencions i el pagament
de la bestreta del 100 % de les mateixes.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 de la convocatòria d’ajudes Onda Emplea 2015, que fan
referència a la justificació de la subvenció.
Vistes les sol·licituds de justificació de la subvenció presentades per: Pusa Pack, SL (exp.
00945/15/78) i Chaida Degez Ahmad (exp. 00945/15/21).
Visto l'informe favorable emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
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”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar la justificació de la següent subvenció concedida en l'exercici 2015:
INTERESSAT

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

Pusa Pack, SL

1.700,00 €

1.334,38 €

Chaida Degel Ahmad Sidi

3.000,00 €

2.892,70 €

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:

INTERESSAT

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBVENCIÓ

Pusa Pack, SL

1.700,00 €

1.334,38 €

365,62 €

Chaida Degel Ahmad Sidi

3.000,00 €

2.892,70 €

107,30 €

Tercer. Requerir el reintegrament de l'import de la subvenció no justificada:
INTERESSAT

NIF

REINTEGRAMENT SUBVENCIÓ

Pusa Pack, SL

365,62 €

Chaida Degel Ahmad Sidi

107,30 €

Quart. 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.
1.9. Proposta d'aprovació 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 de 21 de gener 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:
-Soledad Robles Moreno (exp. 00945/15/46)
-Manuel Valcarcel Montalvo (exp. 00945/15/59)
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
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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:
INTERESSAT

NIF

IMPOR.
CONCEDIT

IMPOR.
JUSTIFICAT

Soledad Robles Moreno

3.000,00 €

2.908,73 €

Manuel Valcarcel Montalvo

3.000,00 €

2.447,64 €

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:
INTERESSAT

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBVENCIÓ

Soledad Robles Moreno

3.000,00 €

2.908,73 €

91,27 €

Manuel Valcarcel Montalvo

3.000,00 €

2.447,64 €

552,36 €

Tercer. Requerir el reintegrament dels gastos corresponents a la reducció de la subvenció no
justificada.
INTERESSAT

NIF

REINTEGRAMENT SUBVENCIÓ

Soledad Robles Moreno

91,27 €

Manuel Valcarcel Montalvo

552,36 €

Quart. Comunicar el present acord a l'Àrea d'Administració, Servicis Municipals i Política
Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'aprovació 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 de 21 de gener 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 Empra, 2015, d'ajudes a l'autoocupació i a la contractació:
Vistes les sol·licituds de justificació presentades per:
- José Antonio Alfonso Huguet ( expte.:00945/15/83)
- Sonia Esther Manuel Gimeno (expte.:00945/15/18)
- Mª Leyre Romero Miguel (expte.:00945/15/5)
- Navarro Larrosa, CB (expte.:00945/15/71)
- Verónica Navarro Martinez (expte.: 00945/15/93)
- Juan A. Sanchez Lucas (expte.: 00945/15/79)
- Axel Mundina Nuñez (expte.: 00945/15/90)
- Cerpa, SL (expte.: 00945/15/97)
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 Empra 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
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
José A. Alfonso Huguet

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBVENCIÓ

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €
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INTERESSAT

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBVENCIÓ

Sonia E.Manuel Gimeno

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Mª Leyre Romero Miguel

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

975,00 €

975,00 €

0,00 €

Verónica Navarro Martinez

1.350,00 €

1.350,00 €

0,00 €

Juan A. Sánchez Lucas

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Axel Mundina Nuñez

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Cerpa, SL

1.800,00 €

1.800,00 €

0,00 €

Navarro Larrosa, CB

NIF

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.
1.11. Proposta d'aprovació de les bases de selecció d'alumnes de l'acció formativa
«Treballs en espais confinats i realització de treballs en altura. Formació
complementària en prevenció de riscos laborals».
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 26 de gener de 2016, que diu:
“Vist que l'Ajuntament d'Onda està desenvolupant el programa Onda Inserta: Programa
d'Inserció Laboral, l'objectiu general del qual és promoure l'ocupació i millorar la situació
sociolaboral de les persones desempleades del municipi d'Onda, especialment d'aquelles
que pertanyen a col·lectius amb més dificultats per a l'accés a l'ocupació, intervenint en els
distints àmbits que obstaculitzen el seu accés al mercat de treball i facilitant la seua inserció
laboral oferint-los un servici d'acompanyament i tutorització que els proporcionen els
recursos necessaris i faciliten la seua incorporació al mercat laboral.
Vist que l'Ajuntament considera prioritària la formació professional específica per a persones
desempleades, per mitjà de programes formatius adaptats a les necessitats concretes del
teixit econòmic i empresarial, amb compromisos d'inserció laboral efectiva, i que a més
atenga tant la formació bàsica com compensatòria del col·lectiu implicat, que els permeta
cobrir les carències formatives que dificulten el seu accés directe al món laboral.
Vistes les Bases elaborades per a la selecció de l'alumnat de l'acció formativa dirigida a
persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserta:
Especialitat: Treballs en espais confinats i realització de treballs en altura.
Formació complementària en prevenció de riscos laborals.
Núm. Hores: 36 hores
Núm. alumnes/as: 15
Impartició de la formació: Antic Col·legi Monteblanco (Onda)

Vist l'informe favorable de la tècnic de comerç, turisme i ocupació, que consta en l'expedient.
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.
PROPOSE:
Primer. Aprovar les Bases per a la selecció de l'alumnat de les accions formatives dirigides a
persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserix: “Treballs en espais confinats i
realització de treballs en altura. Formació complementària en prevenció de riscos laborals”.
Segon. Publicar les bases en el tauler d'edictes i pàgina web de l'Ajuntament.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta d'aprovació de les Bases específiques de la convocatòria per a la
concessió de subvencions per al programa d'ajudes a la contractació 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 de gener de 2016, que diu:
“Vistes les Bases específiques de la convocatòria per a la concessió de subvencions per al
programa d'ajudes a la contractació de persones desempleades d'Onda, per part
d'empreses ubicades en Onda 2016.
Vist que l'Ajuntament té previst dur a terme esta activitat, amb un pressupost de 250.000
euros, dels quals 200.000 euros seran per a 2016 i 50.000 euros, per a l'exercici 2017, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 24100 47000 del pressupost, rc número 2 2016 101083.
Vist l'informe jurídic favorable, emés per l'oficial major amb data 22 de gener de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès l'Ordenança General de Subvencions d'Onda, aprovada en data 30 de gener de 2006 i
publicada en el BOP número 31, de 14 de març de 2006 i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Atès el 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:
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Primer. Aprovar les Bases específiques de la convocatòria per a la concessió de
subvencions per al programa d'ajudes a la contractació de persones desempleades d'Onda,
per part d'empreses ubicades en Onda 2016.
Segon. Aprovar l'autorització del gasto per import de 250.000 euros, dels quals 200.000
euros seran per a 2016 i 50.000 euros, per a l'exercici 2017, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 24100 47000 del pressupost, rc número 2 2016 101083, del vigent
pressupost general.
Tercer. Ordenar la publicació de la convocatòria en el tauler d'anuncis municipal i en el
Butlletí Oficial de la Província.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta d'aprovació de les bases específiques per a 2016 reguladores de la
convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de vivendes i
edificis residencials en Onda.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 26 de gener de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de les bases específiques reguladores de la
convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de vivendes i edificis
residencials en Onda, per a l'any 2016.
Vist que estes bases suposen refondre en una sola les dos bases anteriors de l'any 2015,
com eren, d'una banda, les específiques en Centre Històric Protegit per a la rehabilitació i
pintura de fatxades i cobertes i, d'un altre, les genèriques per a la conservació i rehabilitació
de vivendes i edificis.
Vista la proposta de gasto i la Retenció de crèdit (RC) núm. 2016101202, que consta en
l'expedient.
Vist l'intervingut i conforme de la Intervenció municipal.
Considerant 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, “12. Aprovar tots els
actes relatius a la subvencions que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSA
Primer. Aprovar, per a l'any 2016, les bases específiques reguladores de la convocatòria
d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials
en Onda.

Segon. Autoritzar el gasto per import de 250.000 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària nombre 1522/48002.
Tercer. Ordenar la publicació de la convocatòria en el tauler d'edictes municipal i en el
Butlletí Oficial de la Província.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei:
"fusteria metàl·lica per al manteniment de la ciutat i edificis municipals".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 26 de gener de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de servei: "fusteria metàl·lica
per al manteniment de la ciutat i edificis municipals", el pressupost base de licitació de la
qual és de 35.000,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (7.350,00 €), que suposa un import total
de 42.350,00 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys, prorrogable fins a un màxim de 4
anys.
Vist l'informe del servei de data 25/01/2016.
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 larticle 22 d'esta Llei.
Atès l'execució del contracte és 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 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Incoar expedient per a la contractació ordinària de referència (atés que no hi ha
urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de procediment obert i utilitzant diversos
criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Comunicar el present acord a l'Àrea de Territori, sostenibilitat i dinamització
econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.15. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de
subministrament: "Rènting d'un vehicle patrulla per a la Policia Local".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 26 de gener de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de subministrament: "Rènting
d'un vehicle patrulla per a la Policia Local", el pressupost base de licitació de la qual és de
49.586,78 euros/anuals, més 21% d'IVA (10.413,22 €), que suposa un import total de
60.000,00 € (IVA inclòs), i una duració de 4 anys, sense que existisca posibilitat de pròrroga, ni
compra del vehicle.
Vists els informes favorables del servei de data 14/01/2016 i jurídic de data 25/01/2016.
Vists els documents de retenció de crèdits números 2.2016.1.01334 i 2.2016.8.00006, de
data 25/01/2016, així com la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per
l'interventor municipal.
Atès el que disposa l'article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), sobre aprovació de l'expedient de contractació i apertura del procediment
d'adjudicació del mateix.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'expedient per a la contractació ordinària de “Rènting d'un vehicle patrulla
per a la Policia Local” (atés que no hi ha urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de
procediment obert i utilitzant diversos criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Autoritzar la despesa per un import de 60.000,00 euros, els corresponents a
l'anualitat de 2016 (11.250,00 €), amb càrrec a l'aplicació 130 20400 del pressupost vigent
on hi ha crèdit adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació
pressupostària prevista per als exercicis corresponents, conforme al desglossament
següent:
–
–
–
–

Any 2017: .........................................................................................................15.000,00 €
Any 2018: .........................................................................................................15.000,00 €
Any 2019: ........................................................................................................ 15.000,00 €
Any 2020: ........................................................................................................... 3.750,00 €

Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Butlletí Oficial de la Província i
en el perfil de contractant municipal.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea d'Administració,
serveis municipals i política social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.16. Proposta d'adjudicació del contracte de servei: "Arreplegada, manteniment,
eliminació i incineració d'animals de companyia, errants o abandonats en el municipi
d'Onda".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 27 de gener de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13/11/2015, va aprovar la contractació
del servei "Arreplegada, manteniment, eliminació i incineració d'animals de companyia,
errants o abandonats en el municipi d'Onda", el pressupost base de licitació del qual és de
21.487,60 euros/anuals, més 21% d'IVA (4.512,40 €), que suposa un import total de 26.000 €
(IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys, prorrogable fins a un màxim de 4 anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20/11/2015, va aprovar l'expedient de
contractació, el compromís de despesa i la seua licitació.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.01379, de data 27/01/2016, així com
la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per l'interventor municipal.
Vist l'acte d'apertura de la documentació administrativa, de data 14/12/2015, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'apertura de proposicions tècniques del dia 15/12/2015, i l'informe de l'enginyer
municipal, de data 22/12/2015, de valoració de les mateixes, amb el resultat següent:
•

Serproanimal, SL ................................................................................... 8 punts.

Vist l'acte d'apertura de les proposicions econòmiques del dia 29/12/2015, i la proposta
d'adjudicació emesa per l'enginyer municipal, de data 11/01/2016, amb el resultat següent:
•

Serproanimal, SL ...................................................................................20 punts

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 13/01/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Serproanimal, SL.
Vist que el licitador proposat ha presentat la documentació acreditativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i ha
constituït la garantia definitiva per import de 1.912,30 €, carta de pagament amb número
2016 000250.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Adjudicar el contracte a la mercantil Serproanimal, SL, CIF , com a autora de la
proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 23.138,83 euros (21% IVA
inclòs), distribuïts en dotze mensualitats de 1.928,24 €, i una duració inicial de 2 anys
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prorrogable fins a un màxim de 4 anys.
Segon. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari del contracte, a fi d'incorporar-les
al contracte administratiu corresponent:
•
•

Renúncia a la revisió d'IPC
Disposició d'un local per a estada temporal d'animals en la localitat d'Onda.

Tercer. Requerir al contractista adjudicatari perquè signe el contracte administratiu en el
termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació.
Quart. Autoritzar la despesa per un import de 23.138,83 euros/anuals, els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 311 22799 del pressupost vigent on hi ha crèdit
adequat i suficient.
Quint. Anomenar responsable del contracte a l'enginyer municipal, a qui correspondrà
supervisar la seua execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
Sext. Notificar el present acord al licitador, junt amb l'informe de l'enginyer municipal de data
11/01/2016.
Sèptim. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Octau. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el perfil de contractant
municipal.
Nové. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per majoria absoluta amb el
resultat següent:
4 vots a favor que corresponen a Joaquín A. Huguet Lecha, María Carmen Aguilella
García, Ángel Luís Badenas Donís i Encarnación Ribes Rovira (Grup Socialista).
 1 vot d'abstenció, que correspon a Iván Tauste Ruiz (Grup EU).


1.17. Proposta d'aprovació del Conveni Qualicer 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 27 de gener de 2016, que diu:
“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 en el municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d'activitats i prestar tots els servicis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal i el 25.2. que disposa que el municipi exercirà en tot cas
com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats
autònomes, entre altres h) informació i promoció de l'activitat turística d'interés i àmbit local.
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb Cambra de

Comerç, Indústria i Navegació de Castelló en el marc de la iniciativa Qualicer per al foment,
planificació i desenvolupament del sector ceràmic, promoció de l’activitat turística d’interés i
àmbit local i promoció de la cultura.
Vist l’interés d’ambdós entitats a adequar la col·laboració mútua per mitjà de la firma d’un
conveni que permeta l’aprofitament dels recursos recíprocs.
Vist l'informe tècnic favorable, emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació amb data 26
de gener de 2016.
Vist l'informe jurídic favorable, emés per l'oficial major amb data 26 de gener de 2016.
Vista la retenció de crèdit núm. 2.2016.1.01348 de data 27 de gener de 2016 per import de
6.000 euros i l’intervingut i conforme de la present proposta.
Vist 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 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 data 22 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, A atribuïx a la
Junta de Govern,"3. L'aprovació de convenis de col·laboració amb altres entitats».
PROPOSA
Primer. Aprovar l’esborrany del Conveni de col·laboració amb l’entitat Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Castelló.
Segon. Aprovar la despesa corresponent per import de 6.000,00 euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 431 42392 per a l’any 2016 del vigent pressupost ordinari i número
d’operació 2.2016.1.01348.
Tercer. Facultar a l’Alcaldia-Presidència per a la signatura dels documents necessaris per a
la seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord a l’interessat 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.
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