AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 49
Data: 16 de desembre de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.20 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinenta d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luis Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinenta d'alcalde (Grup Socialista)
Rosa María Gómez Sancho, interventora acctal.
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 9 de desembre de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la relació comptable d'obligacions reconegudes núm. 2016/0024.
1.3. Proposta d'aprovació del pagament del 30% restant de la subvenció concedida a
Associació KARIT per a l'exercici 2016.
1.4. Proposta d'aprovació del pagament del 30% restant de la subvenció concedida a
Associació Delwende al servicio de la vida per a l'exercici 2016.
1.5. Proposta d'aprovació del pagament del 100% de la subvenció concedida a Asamanu Africa
per a l'exercici 2016.
1.6. Proposta d'autorització de la transmissió de la llicència municipal d'autotaxi número 3, a
favor de Jessica Mir Termis.
1.7. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2016 (part 7).
1.8. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes de novembre de 2016.
1.9. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per la
contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Mita Oil, SL.
1.10.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per la
contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Maincer, SL.
1.11.Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i l'empresa
Moya i Martí, SL per a l'homologació d'aules externes per al Certificat de Professionalitat
Serveis de Bar i Cafeteria (HOTR0508).
1.12.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la subvenció
concedida a l'Associació Onda Centre Comercial per a l'exercici 2016.
1.13.Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte d'obres: “Projecte
complementari d'estabilització dels trams arquitectònics de la vessant Sud del Castell i

recuperació de l'Alcassaba (fase II)”.
1.14.Proposta d'aprovació de la 3a revisió de preus del contracte: “Activitats de gimnàstica de
manteniment per a persones majors del Centre Integral de Majors (CIM)”.
1.15.Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte: "Subministrament,
instal·lació, configuració i posada en marxa en règim d'arrendament d'un nou sistema
informàtic amb arquitectura power8, així com la migració d'aplicacions i dades al nou
sistema de l'Ajuntament d'Onda".
1.16.Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació d'edificis i
vivendes d'Onda i ampliació del termini per a la seua justificació.
1.17.Proposta de concessió de la llicència per a ús provisional, sol·licitada per Maderas
Hispanolusas, SL, per a exercir una activitat de fabricació i muntatge de palets al polígon
46, parcel·la 261 (UE-Ingeniero Echegaray).
1.18.Proposta de concessió de la llicència ambiental sol·licitada per Molde Azul, SL, per a
exercir una activitat de fabricació i reparació de motles per a premsa al carrer Cantàbria,
núm. 39, nau 7.
1.19.Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per la mercantil
Cicogres, SA, consistents en rasa per a línia de mitjana tensió al carrer Equador, núm. 73.
1.20.Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per Juan Fornés
Fornés, SA, consistent en obertura de buit en fatxada, al carrer Falcons, núm. 6.
1.21.Proposta de pagament d'ajudes econòmiques a les escoles infantils que realitzen
programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, curs escolar 2016-2017.
1.22.Proposta de desestimació del recurs de reposició interposat per Eva Slatinska, contra la
denegació de l’ajuda de transport interurbà línia regular per a l'alumnat d'Educació
Postobligatòria: Educació Universtària (Universitat Jaume I), Batxillerat i Formació
Professional, curs acadèmic 2016-2017.
1.23.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% de la subvenció concedida a
l'associació Círculo Filatélico, Numismático de Coleccionismo Ibn Al-Abbar, per a la
realització de programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda
(pressupost 2016).
1.24.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% de la subvenció concedida a
l'Associació Ateneu Cultural i Mercantil Onda, per a la realització de programes culturals i de
participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.25.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 7,04% de la subvenció concedida a
l'Associació d'Alumnes l'Aladern EPA d'Onda, per a la realització de programes culturals i de
participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.26.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% de la subvenció concedida al
Grup Scout Santíssim Salvador d'Onda, per a la realització de programes culturals i de
participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.27.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la subvenció per a
l'exercici 2016 al Club Esportiu Cos i Ment.
1.28.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la subvenció per a
l'exercici 2016 al Grup d'Espeleologia Geon.
1.29.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la subvenció per a
l'exercici 2016 al Grup d'Esplai Esportiu Bolos Serranos d'Onda.
1.30.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la subvenció per a
l'exercici 2016 al Club de Caza San Roque.
1.31.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la subvenció per a
l'exercici 2016 al Club Tennis Taula Stmo. Salvador.
1.32.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la subvenció per a
l'exercici 2016 al Club de Patinatge OndaWheelz.
1.33.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni de
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col·laboració per a l'exercici 2016 al Club de Fútbol Racing Onda.
1.34.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni de
col·laboració per a l'exercici 2016 al Club Amics Hambol d'Onda.
1.35.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni de
col·laboració per a l'exercici 2016 al Club Pilotari d'Onda de Pilota Valenciana.
1.36.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, en el recurs d'apel·lació 2219/2011.
2.2. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 9 de desembre de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 9 de desembre de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la relació comptable d'obligacions reconegudes núm.
2016/0024.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 9 de desembre 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´informe del Secretari del Pla de Pensions del personal de l´Ajuntament d´Onda
(Pensionval III, F.P), sobre l´adopció de l´acord per part de la Comissió de Control del Pla de
Pensions de data 05/02/16: « Aportació al pla de Pensions relativa a l´any 2016, que
ascendeix a 14.331,52».
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 2016/0024, 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 conformitat de l´interventor municipal, manifestada mitjançant la signatura del
present document d´acord amb allò establert en les normes de fiscalització aprovades en les

Bases d´Ejecució del pressupost.
Atés que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny, de delegació de competències, modificat per decret de l´alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d´alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l´Aportació del Pla de Pensions relativa a l´any 2016, que ascendeix a
14.331,52 € a Bankia Pensiones D.A. EGFP
Segon. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la relació comptable d´obligacions reconegudes núm. 2016/0009 per import de 175.623,10
euros corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer i segon.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació del pagament del 30% restant de la subvenció concedida a
Associació KARIT per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 5 de desembre de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 28 d'octubre de 2016 (registre entrada número 21152), presentat per David
Oliver Felipo de sol·licitud del pagament del 30% restant de la subvenció concedida a
Associació KARIT per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 12 d'agost de 2016, pel qual es va concedir a
Associació KARIT una subvenció per a l'exercici 2016, per import de 4.727,28 euros per a
despeses de projectes de cooperació i desenvolupament de ONG locals.
Vist que les bases específiques, pel procediment de concurrència competitiva, per a la
concessió de subvencions destinades a projectes de cooperació i desenvolupament d'ONG
locals durant l'any 2016, publicades en el BOP número 67, de 2 de juny de 2016, per a
l'abonament de la subvenció preveuen la possibilitat que s'anticipe el 70% de la subvenció, i
que una vegada justificada la totalitat de la mateixa, es procedisca al pagament del 30%
restant.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 21 d’ octubre de 2016, d'aprovació del pagament
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a Associació KARIT del 70% de la subvenció concedida per a l'exercici 2016, el qual
ascendix a la quantitat de 3.309,09 euros.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Associació KARIT, complix els
requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutora amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà
d'incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d’aquella en què quede de
manifest “que no haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
Reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per
alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà
d'incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d’aquella en què quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents de protegir al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist que el/la president/a de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses
efectuades amb càrrec a la subvenció concedida, per l'import total del projecte presentat.
Vist que segons concepte de les factures presentades pel president de la entitat es
consideren adequades a la finalitat del conveni les següents:
Núm. fra

Data fra.

1

Proveïdor

Concepte

Import €

Data pag.

26/08/2016 Marche de Ngozi

Juegos

101,33 €

26/08/2016

2

26/08/2016 Marche de Ngozi

Juegos

20,00 €

26/08/2016

3

10/09/2016 Marche de Ngozi

Juegos

13,33 €

10/09/2016

4

26/08/2016 Marche de Ngozi

Juegos

7,47 €

26/08/2016

5

14/09/2016 Marche de Ngozi

Juegos

38,67 €

14/09/2016

6

16/09/2016 S. Philomene

Libros

24,00 €

16/09/2016

7

23/09/2016 Fenly LTD

Materiales

10,00 €

23/09/2016

8

16/09/2016 Kigali Nat. Book Store

Materiales

22,93 €

16/09/2016

9

10/09/2016 Hakizimana Eugene

Mobiliario

6.525,00 €

10/09/2016

10

11/09/2016 El-Tech

Ordenador

613,33 €

11/09/2016

11

12/09/2016 Fenly LTD

Mat.escolar

142,27 €

12/09/2016

12

14/09/2016 Mwongereza Shema

Libros

477,47 €

14/09/2016

13

18/09/2016 Benoit Muhawenimana

Pizarras

190,00 €

18/09/2016

14

26/09/2016 Mwongereza Shema

Libros y mat. esc.

1.370,00 €

26/09/2016

15

27/09/2016 Munyantore JMV

Campo de deporte

3.255,43 €

27/09/2016

16

30/09/2016 Sadolin Paints

Pinturas pizarras

207,99 €

30/09/2016

Núm. fra

Data fra.

Proveïdor

17

30/09/2016 Sandolin Paints

18

Concepte

Import €

Data pag.

Pinturas pizarras

32,00 €

30/09/2016

04/10/2016 Magasin Solution Sports

Juegos aire libre

40,00 €

04/10/2016

19

07/10/2016 Hakizimana Eugene

Mobiliario

2.000,00 €

07/10/2016

20

31/10/2016 Nomina M.G.C.

Nomina

1.452,59 €

31/10/2016

TOTAL....……………………………………

16.543,81 €

Vist que l'import total de la justificació és superior a la subvenció concedida i que els
conceptes de les factures presentades es consideren adequats a la finalitat de la subvenció.
Vist l'informe favorable emès pel director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 25 de
novembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE
Primer. Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a Associació KARIT, amb
CIF , per a l'exercici 2016, per import de 4.727,28 euros per a finançar despeses de
projectes de cooperació i desenvolupament d'ONG locals.
Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 1.418,19 euros, a
Associació KARIT, amb CIF , corresponent al 30% restant de l'import total de la subvenció
per a l'exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48004 (RC de data
21/03/2016 amb núm. operació 2.2016.1.06745) del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació del pagament del 30% restant de la subvenció concedida a
Associació Delwende al servicio de la vida per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 5 de desembre de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 3 de novembre de 2016 (registre entrada número 21446), presentat per Mª
Dolores García Gómez de sol·licitud del pagament del 30% restant de la subvenció
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concedida a Associació Delwende al servicio de la vida per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 12 d'agost de 2016, pel qual es va concedir a
Associació Delwende al servicio de la vida una subvenció per a l'exercici 2016, per import de
4.727,28 euros per a despeses de projectes de cooperació i desenvolupament de ONG
locals.
Vist que les bases específiques, pel procediment de concurrència competitiva, per a la
concessió de subvencions destinades a projectes de cooperació i desenvolupament d'ONG
locals durant l'any 2016, publicades en el BOP número 67, de 2 de juny de 2016, per a
l'abonament de la subvenció preveuen la possibilitat que s'anticipe el 70% de la subvenció, i
que una vegada justificada la totalitat de la mateixa, es procedisca al pagament del 30%
restant.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 21 d’ octubre de 2016, d'aprovació del pagament
a Associació Delwende al servicio de la vida del 70% de la subvenció concedida per a
l'exercici 2016, el qual ascendix a la quantitat de 3.309,09 euros.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Associació Delwende al servicio de la
vida, complix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutora
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà
d'incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d’aquella en què quede de
manifest “que no haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
Reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per
alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà
d'incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d’aquella en què quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents de protegir al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist que el/la president/a de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses
efectuades amb càrrec a la subvenció concedida, per l'import total del projecte presentat.
Vist que de les factures presentades es consideren adequades a la subvenció aquelles la
relació de les quals se expressa a continuació:
Núm. fra

Fecha fra.

Proveedor

Concepto

Imp. fca €

Importe €

1

01/01/16

B. F. (conductor)

NÓMINA

75.229,00

114,69€

2

01/01/16

B. N. B.(monitora)

NÓMINA

87.719,00

133,74€

3

01/01/16

D. E. (ayte monitora)

NÓMINA

79.334,00

120,95€

4

01/01/16

K. R. D. (ayte monitora)

NÓMINA

96.454,00

147,06€

Núm. fra

Fecha fra.

Proveedor

5

01/01/16

N.E. (cocinera)

NÓMINA

77.688,00

118,44€

6

01/01/16

O.T.C. (cocinera)

NÓMINA

77.668,00

118,41€

7

01/01/16

S.C. (monitora)

NÓMINA

101.585,00

154,88€

8

01/01/16

N.S. (ayte monitora)

NÓMINA

61.480,00

93,73€

9

01/02/16

B.F.

NÓMINA

75.229,00

114,70€

10

01/02/16

B.N.B.

NÓMINA

87.719,00

133,74€

11

01/02/16

D.E.

NÓMINA

79.334,00

120,95€

12

01/02/16

K.R.D.

NÓMINA

96.454,00

147,06€

13

01/02/16

N.E.

NÓMINA

77.668,00

118,41€

14

01/02/16

O.T.C.

NÓMINA

77.668,00

118,41€

15

01/02/16

S.C.

NÓMINA

101.585,00

154,88€

16

01/02/16

N.S.

NÓMINA

61.480,00

93,73€

17

01/04/16

B.F.

NÓMINA

75.229,00

114,70€

18

01/04/16

B.N.B.

NÓMINA

87.719,00

133,74€

19

01/04/16

D.E.

NÓMINA

79.334,00

120,95€

20

01/04/16

K.R.D.

NÓMINA

96.454,00

147,06€

21

01/04/16

N.E.

NÓMINA

77.668,00

118,41€

22

01/04/16

O.T.C.

NÓMINA

77.668,00

118,41€

23

01/03/16

S.C.

NÓMINA

101.585,00

154,88€

24

01/03/16

N.S.

NÓMINA

61.480,00

93,73€

25

01/04/16

B.F.

NÓMINA

75.229,00

114,70€

26

01/04/16

B.N.B.

NÓMINA

87.719,00

133,74€

27

01/04/16

D.E.

NÓMINA

79.334,00

120,95€

28

01/04/16

K.R.D.

NÓMINA

96.454,00

147,06€

29

01/04/16

N.E.

NÓMINA

77.668,00

118,41€

30

01/04/16

O.T.C.

NÓMINA

77.668,00

118,41€

31

01/04/16

S.C.

NÓMINA

101.585,00

154,88€

32

01/04/16

N.S.

NÓMINA

61.480,00

93,73€

33

01/05/16

B.F.

NÓMINA

75.229,00

114,70€

34

01/05/16

B.N.B.

NÓMINA

87.719,00

133,74€

35

01/05/16

D.E.

NÓMINA

79.334,00

120,95€

36

01/05/16

K.R.D.

NÓMINA

96.454,00

147,06€

37

01/05/16

N.E.

NÓMINA

77.668,00

118,41€

38

01/05/16

O.T.C.

NÓMINA

77.668,00

118,41€

3122640,00

4.760,81 €

TOTAL

Concepto

Imp. fca €

Importe €

Vist que l'import total de la justificació és superior a la subvenció concedida i que els
conceptes de les factures presentades es consideren adequats a la finalitat de la subvenció.
Vist l'informe favorable emès pel director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 24 de
novembre de 2016.
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Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE
Primer. Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a Associació Delwende al
servicio de la vida, amb CIF , per a l'exercici 2016, per import de 4.727,28 euros per a
finançar despeses de projectes de cooperació i desenvolupament d'ONG locals.
Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 1.418,19 euros, a
Associació Delwende al servicio de la vida, amb CIF , corresponent al 30% restant de
l'import total de la subvenció per a l'exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48004 (RC de data 21/03/2016 amb núm. operació 2.2016.1.06745) del vigent
Pressupost General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'aprovació del pagament del 100% de la subvenció concedida a
Asamanu Africa per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 13 de desembre de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 31 d´octubre de 2016 (registre entrada número 21.242), presentat per María
Vicenta Pons Sanz, de sol·licitud de pagament del 100% de la subvenció concedida a
Asamanu Africa per a l'exercici 2016.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local, de 12 d´agost de 2016, es va concedir a
Asamanu Africa una subvenció per import, per a l'exercici 2016, de 6.303,02 euros per a
despeses de projectes de cooperació i desenvolupament d'ONG locals.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Asamanu Africa, compleix els requisits
establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutora amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà

incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna
de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist que segons concepte de les factures presentades pel president de la entitat es
consideren adequades a la finalitat del conveni les següents:
Núm. fra

Data fra.

Proveïdor

Concepte

Import €

Data Pag.

Nómina

30/01/16

A.D.

Nómina

182,94€

30/01/16

Nómina

29/02/16

A.D.

Nómina

182,94€

29/02/16

Nómina

30/01/16

A.M.

Nómina

146,35€

30/01/16

Nómina

29/02/16

A.M.

Nómina

146,35€

29/02/16

Nómina

29/02/16

C.D.

Nómina

146,35€

29/02/16

Nómina

31/03/16

C.D.

Nómina

146,35€

31/03/16

Nómina

29/02/16

K.N.

Nómina

146,35€

29/02/16

Nómina

31/03/16

K.N.

Nómina

146,35€

31/03/16

Nómina

29/02/16

O.D.

Nómina

274,41€

29/02/16

Nómina

31/03/16

O.D.

Nómina

274,41€

31/03/16

Nómina

30/01/16

R.B.

Nómina

146,35€

30/01/16

Nómina

29/02/16

R.B.

Nómina

146,35€

29/02/16

Nómina

29/02/16

Y.D.

Nómina

146,35€

29/02/16

Nómina

31/03/16

Y.D.

Nómina

146,35€

31/03/16

0145ND18

04/01/16

GENERALE D'INVESTISSEMENT
ET DE

Dossiers

166,93€

04/01/16

000160

31/03/16

TOUBA THIOURAYE
COSMÉTIQUES

Material Taller de
jabón

915,46€

31/03/16

NFVC6854

02/04/16

GENERALE D'INVESTISSEMENT
ET DE

Material Taller de
cocina

1407,49€

02/04/16

0103ND18

30/06/16

GEPAS

Dossiers

150,92€

30/06/16

Nómina

31/03/16

A.D.

Nómina

182,94€

31/03/16

Nómina

31/03/16

A.M.

Nómina

146,35€

31/03/16

Nómina

30/04/16

C.D.

Nómina

146,35€

30/04/16

Nómina

30/04/16

K.N.

Nómina

146,35€

30/04/16

Nómina

30/04/16

O.D.

Nómina

274,41€

30/04/16

Nómina

31/03/16

R.B.

Nómina

146,35€

31/03/16
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Núm. fra

Data fra.

Proveïdor

Concepte

Import €

Nómina

30/01/16

Y.D.

Nómina

146,35€

30/01/16

Nómina

30/06/16

O.D.

Nómina

274,41€

30/06/16

TOTAL

Data Pag.

6.482,51 €

Vist que l'import total de la justificació és superior a la subvenció concedida i que els
conceptes de les factures presentades es consideren adequades a la finalitat de la
subvenció.
Vist l'informe favorable emès pel director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 13 de
desembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE
Primer. Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a Asamanu Africa, amb CIF ,
per a l'exercici 2016, per un import de 6.302,02 euros per a finançar despeses de projectes
de cooperació i desenvolupament d'ONG locals.
Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 6.302,02 euros a
Asamanu Africa, amb CIF , corresponent al 100% de la subvenció concedida per a l'exercici
2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48004 (RC de data 21/03/2016 amb
núm. operació 2.2016.1.06745) del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'autorització de la transmissió de la llicència municipal d'autotaxi
número 3, a favor de Jessica Mir Termis.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 13 de desembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 955/2016/2 instruït a sol·licitud de Jessica Mir Termis, en el que
sol·licita la transmissió a favor seu de la llicència municipal d'autotaxi número 3, de la que és
titular Manuel Claro Carreras, aportant contracte de compravenda entre les parts on consta
un preu de transmissió de 8.000 euros, en el que inclou la llicència i el vehicle (que està

valorat en 3.000 euros).
Vist que d'acord amb la documentació aportada per la interessada, es complix amb el que
preveu l'article 51 de la Llei 6/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat
Valenciana, en relació amb l'article 48 del mateix text legal.
Vist que la senyora Mir Termis, en cas d'autoritzar-se el traspàs, desitja exercir l'activitat amb
el vehicle matrícula 7124GLB, adquirit també al Sr. Claro Carreras.
Vist que ja s'ha abonat la taxa corresponent a què fa referència l'Ordenança Fiscal d'este
Ajuntament que regula la taxa per llicència d'autotaxis i la resta de vehicles de lloguer.
Considerant que d'acord amb l'article 14.4 de l'Ordenança municipal reguladora del servici
de transport de viatgers en automòbils lleugers, l'Ajuntament té dret de tanteig i retracte en
cas de transmissió de llicències per actes intervius, podent exercir estos drets en el termini
d'un mes.
De conformitat amb allò que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 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 de l'alcaldia número 1337/2015, de 22 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que atribuïx a la Junta de Govern
Local “Autoritzar les llicències d'autotaxi i la resta d'actes administratius relacionats amb este
servici públic prestat per particulars.”
PROPOSA
Primer. Autoritzar la transmissió de la llicència municipal d'autotaxi número 3, en possessió
fins hui de Manuel Claro Carreras, a Jessica Mir Termis, per a exercir l'activitat amb el
vehicle del sr. Claro Carreras. L'autorització queda condicionada al pagament dels tributs i
sancions pecuniàries imposades per resolució ferma en via administrativa que pogueren
haver recaigut sobre el titular de la llicència per l'exercici de l'activitat, així com a la
contractació de la pòlissa de responsabilitat civil pels danys que puguen ocasionar-se en el
transcurs del servici, en els termes establits per la normativa vigent i que haurà d'aportar
abans de començar a prestar el servici junt amb la documentació del vehicle.
Segon. Comunicar este acord a l'enginyer municipal, als efectes de practicar la revisió
tècnica del vehicle.
Tercer. Traslladar l'acord als servicis econòmics municipals.
Quart. Notificar el present acord als interessats.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2016 (part 7).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 13 de desembre de 2016, que diu:
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“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 12 de desembre 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.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atés que de conformitat amb el disposat a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i el decret de l'alcaldia número
1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències que atribuïx a la Junta de Govern:
“Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. - Reconéixer i liquidar les
obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el
pagament d'estes obligacions, excepte els relatius a despeses de personal i amortització de
préstecs i liquidació d'interessos”.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, relacionades en l'annex I corresponents als retards de l'any 2016
(part 7) per import total de 13.502,89 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb núm. operació 2.2016.1.12920) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes de novembre de 2016.

Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 13 de desembre 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 12 de desembre 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.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atés que de conformitat amb el disposat a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i el decret de l'alcaldia número
1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències que atribuïx a la Junta de Govern:
“Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. - Reconéixer i liquidar les
obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el
pagament d'estes obligacions, excepte els relatius a despeses de personal i amortització de
préstecs i liquidació d'interessos”.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, relacionades en l'annex I corresponents al mes de novembre de
2016, per import total de 12.410,90 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb núm. operació 2.2016.1.12920) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.9. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Mita Oil, SL.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 13 de desembre de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Vista la retenció de crèdit amb número d'operació 2.2016.1.01083, per a les ajudes a la
contractació de persones desocupades d'Onda per part d'empreses ubicades en Onda per a
l'any 2016, que ascendix a 200.000 euros.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 10 de juny de 2016, va acordar adjudicar a
Mita Oil, SL una subvenció per import de 1.700,00 euros.
Vistos els escrits presentats per Mita Oil, SL de justificació i pagament de la subvenció
concedida.
Vist que la interessada es troba al corrent en el compliment de les obligacions davant de la
Hisenda Estatal, la Hisenda Municipal i la Seguretat Social.
Vista la base 12 de la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016 que fa referència a la liquidació de les ajudes, justificació i forma de pagament.
Vist l'informe favorable de justificació i pagament de la subvenció concedida de la tècnic de
comerç, turisme i ocupació de 12 de desembre de 2016.
Vista la conformitat de la interventora accidental municipal, manifestada per mitjà de la firma
del present document, d'acord amb el que estableix les normes de fiscalització aprovades en
les Bases d'Execució del pressupost.
Atès l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del Reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes
previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Atès l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció
de les entregues de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.

Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció concedida.
Segon. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la subvenció
concedida per la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a
l'aplicació 2016 24100 47000 (RC de 21/01/16 amb número d'operació 2.2016.1.01083) del
vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA / JURÍDICA
Mita Oil, SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament 100% subvenció
concedida

1.700,00 €

Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l'obligació del punt anterior.
Quart. Notificar este acord a la interessada i traslladar-lo a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida
per la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Maincer, SL.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 13 de desembre de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Vista la retenció de crèdit amb número d'operació 2.2016.1.01083, per a les ajudes a la
contractació de persones desocupades d'Onda per part d'empreses ubicades en Onda per a
l'any 2016, que ascendix a 200.000 euros.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 15 de juliol de 2016, va acordar adjudicar a
Maincer, SL una subvenció per import de 1.000,00 euros.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament de la subvenció presentada per Maincer, SL el 9
de novembre de 2016 (NRE 21847).
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Vist que la interessada es troba al corrent en el compliment de les obligacions davant de la
Hisenda Estatal, la Hisenda Municipal i la Seguretat Social.
Vista la base 12 de la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016 que fa referència a la liquidació de les ajudes, justificació i forma de pagament.
Vist l'informe favorable de justificació i pagament de la subvenció concedida de la tècnic de
comerç, turisme i ocupació de 12 de desembre de 2016.
Vista la conformitat de la interventora accidental municipal, manifestada per mitjà de la firma
del present document, d'acord amb el que estableix les normes de fiscalització aprovades en
les Bases d'Execució del pressupost.
Atès l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del Reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes
previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Atès l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció
de les entregues de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció concedida.
Segon. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la subvenció
concedida per la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a
l'aplicació 2016 24100 47000 (RC de 21/01/16 amb número d'operació 2.2016.1.01083) del
vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA / JURÍDICA
Maincer, SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament 100% subvenció
concedida

1.000,00 €

Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l'obligació del punt anterior.
Quart. Notificar este acord a la interessada i traslladar-lo a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i
l'empresa Moya i Martí, SL per a l'homologació d'aules externes per al Certificat de
Professionalitat Serveis de Bar i Cafeteria (HOTR0508).
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 13 de desembre de 2016, que diu:
“Vist que l'Ajuntament d'Onda realitza programes formatius adaptats a les necessitats
concretes del teixit econòmic i empresarial i oferix, en este sentit, formació a persones
desempleades del municipi, permetent-los cobrir les carències formatives que dificulten el seu
accés directe al món laboral. Per l'anteriorment descrit l'Ajuntament ha sol·licitat al SERVEF
l'homologació del Centre de Formació “Antic Col·legi Monteblanco” per a la impartició del
Certificat de Professionalitat Serveis de Bar i Cafeteria (HOTR0508), nivell 2.
Vist que el Certificat de Professionalitat Serveis de Bar i Cafeteria (HOTR0508) requerix uns
espais, instal·lacions i equipaments mínims que són els següents:
Espai Formatiu

Superfície m² 15 alumnes

Aula polivalent

45

Taller de bar-cafeteria

50

Magatzem de restaurant-bar

20

Aula d'idiomes

45

Espai formatiu

Equipament

Aula polivalent

•
•
•
•
•
•

Pissarres per a escriure amb retoladors
Equips audiovisuals (PC’s, Programari)
Rotafolios
Material d'aula
Taula i cadira per a formador
Taules i cadires per a alumnes

Taller de bar-cafetería

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cristalleria específica per a bar i cafeteria
Mantelería
Petit Ménage
Planxa elèctrica o gas
Torrador
Espremedora sucs
Batedora
Coctelera, goters
Got mesclador, cuquet, culleres sucs
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utensilis cocteleria
Cava o armari frigorífic per a vins
Cistelles per a servici va vindre
Poals i peus de poals
Safates rectandulares de diferents tipus i grandàries
Safates redones de cambrer
Campanes i fonts
Joc de ganivets (Pa, pernil, salmonero, punta, cebaci)
Condiments variats
Begudes per a la pràctica de cocteleria
Arreplega-molles
Comanderos
Copes de tast
Set d'aromes del vi
Cartes
Litos i balletas
Gerres decantadoras

Magatzem de restaurant-bar

•
•
•

Estanteries
Maquinària de transport de begudes
Maquinària de transport de cadires i taulers

Aula d'idiomes

•
•
•
•
•

Equips audiovisuals
1 Projector
Programes informàtics per a l'aprenentatge de l'ingés
Reproductors i gravadors de so
Diccionaris Bilingües

Vist que l'Ajuntament d'Onda compta amb una aula polivalent de 45,10 m² en la primera
planta del Centre de Formació “Antic Col·legi Monteblanco” per a la qual ha sol·licitat
homologar Este Certificat de Professionalitat, i una aula d'idiomes externa, en el Centre
d'Ocupació i Cultura, aula 10, però no compta amb un taller de bar-cafeteria i un magatzem
per a poder homologar i la normativa que regula l'homologació arreplega que es podrà
homologar una aula externa a través d'un conveni de col·laboració amb una empresa o
entitat que dispose dels espais, instal·lacions i equipament mínim requerit.
Vist que l'empresa Moya Martí, SL, disposa d'un taller de bar-cafeteria, equipat amb allò que
s'ha requerit de 377,43 m2. i un magatzem amb estanteries de 77,14 m².
Vist que per mitjà de la col·laboració de l'Ajuntament d'Onda i l'empresa Moya i Martí, SL es
pot aconseguir l'homologació d'instal·lacions per a impartir el Certificat de Professionalitat
Serveis de Bar i Cafeteria (HOTR0508).
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. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i l'empresa Moya i

Martí, SL per a l'homologació d'aules externes per al Certificat de Professionalitat Serveis de
Bar i Cafeteria (HOTR0508).
Segon. Facultar a l'Alcaldia Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Comunicar este acord a l'entitat col·laboradora.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la
subvenció concedida a l'Associació Onda Centre Comercial per a l'exercici 2016.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 14 de desembre de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 30 de novembre de 2016 (registre entrada número 23211), presentat per
l'Associació Onda Centre Comercial, de sol·licitud de justificació i pagament del 30% restant
del conveni de col·laboració de l'Ajuntament amb l'Associació Onda Centre Comercial.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de 12 de febrer de 2016, pel qual
s'aprova el Conveni de col·laboració de l'Ajuntament amb l'Associació Onda Centre
Comercial, i que contempla una aportació econòmica a la dita associació per import de
29.000 euros per a finançar activitats de promoció i animació del comerç local.
Vista la clàusula quarta del conveni de col·laboració la qual establix que a la firma del mateix
es procedirà al pagament del 70% de l'ajuda aprovada, amb la sol·licitud prèvia i esta
quantitat ja es va aportar al seu dia, i la clàusula tercera que fa referència a la justificació del
gasto.
Vistes les certificacions aportades, l'Associació Onda Centre Comercial no és deutora a la
Hisenda Municipal, a la Seguretat Social ni a la Hisenda Pública i les factures que proven
l'import i destinació del gasto realitzat, tal com a continuació es mostra:
DATA
FACTURA

NÚMERO
FACTURA

PROVEÏDOR

IMPORT

04/01/16

DATA DE
PAGAMENT

16/7

GRAFIQUES ONDA IMPRESSORS, SL

1.041,81 €

07/01/16

08/01/16

12

ASOCIACION DE VECINOS BARRIO DEL TOSALET

30,00 €

28/01/16

09/01/16

6830

JOSE-MIGUEL PITARCH AGUILELLA (FLORISTERIA PITARCH)

7.612,50 €

11/01/16

31/01/16

1

RAMON JORDAN CAMESELLE

940,00 €

25/01/16

30/01/16

21

ASESORIA M. LLOPICO, SL

223,85 €

01/02/16

26/02/16

149

ASESORIA M. LLOPICO, SL

223,85 €

29/02/16

29/02/16

2

RAMON JORDAN CAMESELLE

940,00 €

01/03/16

29/02/16

16 181

HIJOS DE FRANCISCO MARTI, SL

55,66 €

04/03/16

31/03/16

257

ASESORIA M. LLOPICO, SL

223,85 €

31/03/16

31/03/16

3

RAMON JORDAN CAMESELLE

940,00 €

01/04/16

30/04/16

368

ASESORIA M. LLOPICO, SL

298,10 €

02/05/16

30/04/16

4

RAMON JORDAN CAMESELLE

940,00 €

02/05/16
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DATA
FACTURA

NÚMERO
FACTURA

30/05/16

484

31/05/16

IMPORT

DATA DE
PAGAMENT

ASESORIA M. LLOPICO, SL

223,85 €

31/05/16

5

RAMON JORDAN CAMESELLE

940,00 €

01/06/16

30/06/16

593

ASESORIA M. LLOPICO, SL

223,85 €

30/06/16

30/06/16

6

RAMON JORDAN CAMESELLE

940,00 €

01/07/16

COMISION FIESTAS ESPADILLA

50,00 €

19/07/16

19/07/16

PROVEÏDOR

18/07/16

2016/85/13

TASA FIRA SANT MIQUEL - CRISTINA BENACHES MIFSUD

60,00 €

26/07/16

19/07/16

2016/85/21

TASA FIRA SANT MIQUEL – JOAQUIN PIQUER PIÑON

60,00 €

26/07/16

20/07/16

2016/85/23

TASA FIRA SANT MIQUEL – SARGANTANA SERVEIS DE
TURISME I MULTIAVENTURA, SLL

60,00 €

26/07/16

12/07/16

2016/85/10

TASA FIRA SANT MIQUEL – CALZADOS ALVARO ZOFIO, SL

60,00 €

26/07/16

22/07/16

2016/85/30

TASA FIRA SANT MIQUEL – DANIEL GALVAN TAIBO

60,00 €

26/07/16

26/07/16

2016/85/35

TASA FIRA SANT
COMERCIAL

MIQUEL

– ASOC.

CENTRE

60,00 €

26/07/16

19/07/16

2016/85/17

TASA FIRA
AGUSTINA

MIQUEL

–

VILLALONGA

60,00 €

26/07/16

04/07/16

2016/85/3

TASA FIRA SANT MIQUEL – CABEDO CARDA, SL

60,00 €

26/07/16

22/07/16

2016/85/26

TASA FIRA SANT MIQUEL – CARMEN GARGALLO LOPEZ

60,00 €

26/07/16

22/07/16

2016/85/32

TASA FIRA SANT MIQUEL – OPTI SHOP, SL

60,00 €

26/07/16

26/07/16

2016/85/37

TASA FIRA SANT MIQUEL – MARIA MERCEDES CANOVAS
MONFERRER

60,00 €

26/07/16

26/07/16

2016/85/36

TASA FIRA SANT MIQUEL – EL CAFE DEL BANC, CB

60,00 €

26/07/16

20/07/16

2016/85/22

TASA FIRA SANT MIQUEL – MARIA ESTEVE VILAR

60,00 €

26/07/16

21/07/16

2016/85/25

TASA FIRA SANT MIQUEL – JOSE ERNESTO TALAMANTES
MARIN

60,00 €

26/07/16

06/07/16

2016/85/4

TASA FIRA SANT MIQUEL – AIDA QUEROL BARBERA

60,00 €

26/07/16

13/07/16

2016/85/11

TASA FIRA SANT MIQUEL – M PERIZ CANELLES

60,00 €

26/07/16

12/07/16

2016/85/9

TASA FIRA SANT MIQUEL – MARIA CASTELLO OSUNA

60,00 €

26/07/16

22/07/16

2016/85/29

TASA FIRA SANT MIQUEL – RAQUEL NINOT ALAGARDA

60,00 €

26/07/16

11/07/16

2016/85/7

TASA FIRA SANT MIQUEL – M PILAR MOLINER GARCIA

60,00 €

26/07/16

11/07/16

2016/85/8

TASA FIRA SANT MIQUEL – M CARMEN VILAR SANCHEZ

60,00 €

26/07/16

22/07/16

2016/85/28

TASA FIRA SANT MIQUEL – GINES PASTOR BALLESTER

60,00 €

26/07/16

21/07/16

2016/85/24

TASA FIRA SANT MIQUEL – JESUS GONZALEZ SANCHEZ

60,00 €

26/07/16

15/07/16

2016/85/12

TASA FIRA SANT MIQUEL – MES QUILOMETRES, CB

60,00 €

26/07/16

19/07/16

2016/85/20

TASA FIRA SANT MIQUEL – MON MENUT ARTICLES PER A
BEBE, SL

60,00 €

26/07/16

18/07/16

2016/85/15

TASA FIRA SANT MIQUEL – MUNDO ANIMAL D'ONDA, SL

60,00 €

26/07/16

07/07/16

2016/85/5

TASA FIRA SANT MIQUEL – BEATRIZ MOROTE CONS

60,00 €

26/07/16

18/07/16

2016/85/16

TASA FIRA SANT MIQUEL – JACOBO BOIX VERICAT

60,00 €

26/07/16

22/07/16

2016/85/27

TASA FIRA SANT MIQUEL
INFORMATIQUES, SLU

60,00 €

26/07/16

27/07/16

2016/85/40

TASA FIRA SANT MIQUEL – GRUPO SMUÑOZ SL

60,00 €

21/09/16

29/07/16

701

ASESORIA M. LLOPICO, SL

223,85 €

01/08/16

31/07/16

7

RAMON JORDAN CAMESELLE

940,00 €

01/08/16

29/08/16

823

ASESORIA M. LLOPICO, SL

223,85 €

30/08/16

SANT

ONDA

CRISTINA

–

ONDA

SOLUCIONS

DATA
FACTURA

NÚMERO
FACTURA

31/08/16

8

RAMON JORDAN CAMESELLE

01/08/16

2

ASOCIACION DE VECINOS BARRIO DEL TOSALET

14/09/16

29/16

ANA MARIA PRADES GARCIA

21/07/16

70

MARGARITA GAYA FALOMIR

102,85 €

26/09/16

30/09/16

934

ASESORIA M. LLOPICO, SL

223,85 €

30/09/16

30/09/16

9

RAMON JORDAN CAMESELLE

940,00 €

03/10/16

05/10/16

16/651

GRAFIQUES ONDA IMPRESORES, SL

145,20 €

05/10/16

10/10/16

000288

SINSALIRDE, CB

211,75 €

18/10/16

09/09/16

PROVEÏDOR

PROGRAMA FIESTAS VILLAMALUR

IMPORT

DATA DE
PAGAMENT

940,00 €

01/09/16

30,00 €

07/09/16

193,47 €

16/09/16

30,00 €

14/10/16

102,09 €

20/10/16

50,00 €

21/10/16

78,65 €

17/10/16

106,48 €

28/10/16

20/10/16

16171

ACX SOLUTIONS XXI, SL

20/10/16

18

COMISSIO DE FESTES 2016 SUERAS

21/09/16

2016/582

IMAGINA DISSENY I IMPRESSIO, SL

04/10/16

000112

DAVID GARCIA VELASCO

30/10/16

1043

ASESORIA M. LLOPICO, SL

223,85 €

02/11/16

17/10/16

P 1826

GRAFICAS CASTAÑ, SL

350,90 €

02/11/16

31/10/16

10

RAMON JORDAN CAMESELLE

940,00 €

02/11/16

01/11/16

000294

SINSALIRDE, CB

302,50 €

03/11/16

15/10/16

71

ONDAENFORMA, SL

181,50 €

08/11/16

31/10/16

A/995

SAPIENS FORMACION Y SERVICIOS, SL

248,05 €

24/11/16

21/11/16

000220

ARCS ESTUDI I IMPRESSIO, SL

689,93 €

22/11/16

21/11/16

2016/85/65

TASA MERCAT DE NADAL – SARGANTANA SERVEIS DE
TURISME I MULTIAVENTURA, SLL

60,00 €

22/11/16

10/11/16

2016/85/54

TASA MERCAT DE NADAL – CRISTINA BENACHES MIFSUD

60,00 €

22/11/16

16/11/16

2016/85/59

TASA MERCAT DE NADAL – PALACIOS SUCRE I SAL, CB

60,00 €

22/11/16

11/11/16

2016/85/56

TASA MERCAT DE NADAL – JESUS GONZALEZ SANCHEZ

60,00 €

22/11/16

10/11/16

2016/85/55

TASA MERCAT DE NADAL – GINES PASTOR BALLESTER

60,00 €

22/11/16

17/11/16

2016/85/61

TASA MERCAT DE NADAL – RAQUEL NINOT ALAGARDA

60,00 €

22/11/16

04/11/16

2016/85/51

TASA MERCAT DE NADAL – M CARMEN VILAR SANCHEZ

60,00 €

22/11/16

04/11/16

2016/85/50

TASA MERCAT DE NADAL – MARIA CASTELLO OSUNA

60,00 €

22/11/16

18/11/16

2016/85/63

TASA MERCAT DE NADAL – AIDA QUEROL BARBERA

60,00 €

22/11/16

14/11/16

2016/85/57

TASA MERCAT DE NADAL – CARMEN GARGALLO LOPEZ

60,00 €

22/11/16

15/11/16

2016/85/58

TASA MERCAT DE NADAL – EL CAFE DEL BANC, CB

60,00 €

22/11/16

08/11/16

2016/85/52

TASA MERCAT DE NADAL – CRISTINA VILLALONGA

60,00 €

22/11/16

18/11/16

2016/85/64

TASA MERCAT DE NADAL – CRISTINA ALMELA FERNANDEZ

60,00 €

22/11/16

21/11/16

000221

ARCS ESTUDI I IMPRESSIO, SL

139,39 €

23/11/16

19/11/16

716154

MANUFACTURAS METALICAS ZAMORA, SL

150,00 €

23/11/16

30/11/16

11

RAMON JORDAN CAMESELLE

940,00 €

23/11/16

22/11/16

11/16

ASSOCIACIO CULTURAL DE DONES LLUM D'ORIENT

1.200,00 €

24/11/16

CERTIFICAT
CAJA
RURAL
(01/10/2016 AL 31/10/2016)

BONIFICACIÓ

TARGETA

1.376,06 €

07/11/16

CERTIFICAT
CAJA
RURAL
(01/11/2016 AL 15/11/2016)

BONIFICACIÓ

TARGETA

1.237,22 €

21/11/16

TOTAL JUSTIFICAT

30.888,76 €
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Vist que l'import total de la justificació és superior a la subvenció concedida i que els
conceptes de les factures presentades es consideren adequades al fi de la subvenció.
Vist l'informe favorable de justificació i pagament del 30% restant de la subvenció concedida
de la tècnic de comerç, turisme i ocupació de data 13 de desembre de 2016.
Vista la conformitat de la interventora accidental municipal, manifestada per mitjà de la firma
del present document, d'acord amb el que estableix les normes de fiscalització aprovades en
les Bases d'Execució del pressupost.
Atès que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà
d'incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de
manifest “que no haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
Reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per
alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Atès que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà
d'incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció de les entregues de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE
Primer. Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a l'Associació Onda Centre
Comercial, amb CIF , per a l'exercici 2016, per un import de 29.000,00 euros per a finançar
de promoció i animació del comerç local.
Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 8.700,00 euros a
l'Associació Onda Centre Comercial, amb CIF , corresponent al 30% restant de l'import total
de la subvenció concedida per a l'exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2016 431 48000 i núm. operació 2.2016.1.01338 del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Quart. Notificar este acord als interessats i comunicar-ho a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”

El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte d'obres: “Projecte
complementari d'estabilització dels trams arquitectònics de la vessant Sud del Castell
i recuperació de l'Alcassaba (fase II)”.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 12 de desembre de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 14/02/2011, va adjudicar a Estudio
Métodos de la Restauración, SL, el contracte: “Projecte complementari d'estabilització dels
trams arquitectònics de la vessant Sud del Castell i recuperació de l'Alcassaba (fase II)”,
formalitzat en data 11/03/2011, amb una duració inicial de 3 mesos.
Vist que en data 16/08/2011 es va aprovar una pròrroga per un termini de 2 setmanes i que
s'ha firmat la corresponent acta de recepció en data 29/09/2011, data d'inici del termini de
garantia.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
depositar fiança definitiva, per import de 6.331,15 €, carta de pagament amb número
d'operació 3.2011.1.00051, de data 07/02/2011.
Vist que ha transcorregut el termini de 5 anys 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 municipal, de data 05/12/2016, 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 27/09/2016.
Atès el que disposa l'article 90 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
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 Estudio Métodos de la Restauración, SL, CIF la fiança
depositada en concepte de garantia definitiva del contracte: "Projecte complementari
d'estabilització dels trams arquitectònics de la vessant Sud del Castell i recuperació de
l'Alcassaba (fase II)", per import de 6.331,15 €, carta de pagament amb número d'operació
3.2011.1.00051.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en les

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

oficines de la Tresoreria municipal l'original de la carta de pagament.
Tercer. Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, 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.
1.14. Proposta d'aprovació de la 3a revisió de preus del contracte: “Activitats de
gimnàstica de manteniment per a persones majors del Centre Integral de Majors
(CIM)”.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 13 de desembre de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 23/09/2013, d'adjudicació del contracte
“Activitats de gimnàstica de manteniment per a persones majors del Centre Integral de
Majors (CIM)”, a la mercantil Esportoci, SL, per un import de 2.897,95 € euros/anuals, (21%
IVA inclòs).
Vist que en data 25/09/2013 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 10/11/2014, d'aprovació de la 1a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de -4,93 € quedant el
mateix en un total de 2.893,02 €/anuals.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 13/11/2015, d'aprovació de la 1a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de -22,13 € quedant el
mateix en un total de 2.870,89 €/anuals.
Vist l'informe del la directora del CIM, de data 12/12/2016, segons el qual la variació
aplicable és del 0,17%, el que suposa un increment anual del contracte de 4,88 € euros
(21% IVA inclòs), quedant un import global després de la revisió de 2.875,77 € (21% IVA
inclòs).
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.27812, de data 12/12/2016, així com
la conformitat de la Intervenció municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atesa la clausula 37a del Plec de condicions administratives particulars per la qual es regula
la revisió de preus del contracte, segons la qual els preus seran revisats anualment
conforme a l'IPC, amb la limitació establerta en l'article 90.3 TRLCSP.
Atesos els articles 89 i següents TRLCSP, pels que es regula la revisió de preus en els
contractes de les administracions públiques.
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 revisió de preus del contracte “Activitats de gimnàstica de manteniment
per a persones majors del Centre Integral de Majors (CIM)”, formalitzat en data 25/09/2013,
consistent en l'increment en un 0,17%, corresponent al 85% de la variació de l'IPC durant el
període setembre-2015 a setembre-2016, aplicable a partir d'octubre-2016.
Segon.Autoritzar i disposar la despesa per un import de 4,88 € euros amb càrrec a l'aplicació
2016 2311 2269901 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i suficient.
Tercer. Notificar el present acord a la mercantil Esportoci, SL, CIF , i domicili en 12200
Onda, cl. Balmes, 1B, recordant-li que, si és el cas, haurà de presentar en Intervenció la
factura corresponent a la diferència dels imports facturats des d'octubre-2016 fins a la data,
així com a emetre les noves factures amb aplicació de la revisió de preus acordada.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i a l'Àrea de promoció cultural i
serveis a la ciutadania, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte:
"Subministrament, instal·lació, configuració i posada en marxa en règim
d'arrendament d'un nou sistema informàtic amb arquitectura power8, així com la
migració d'aplicacions i dades al nou sistema de l'Ajuntament d'Onda".
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 13 de desembre de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte: "Subministrament, instal·lació,
configuració i posada en marxa en règim d'arrendament d'un nou sistema informàtic amb
arquitectura power8, així com la migració d'aplicacions i dades al nou sistema de
l'Ajuntament d'Onda", el pressupost base de licitació de la qual és de 172.361,75
euros/anuals, més 21% d'IVA (36.195,97 €), que suposa un import total de 208.557,72 € (IVA
inclòs), i una duració de 3 anys, sense que existisca possibilitat de pròrroga.
Vist l'informe del servei de data 09/12/2016.
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'aquesta Llei.
Atesa l'execució del contracte necessària per als fins del servei públic, de conformitat amb
allò que disposa larticle 22 TRLCSP, per tractar-se el seu objecte d'una competència
municipal arreplega en l'article 33 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana.
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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), mitjançant procediment obert i utilitzant diversos
criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Comunicar el present acord a l'Alcaldia. Secció d'informàtica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació
d'edificis i vivendes d'Onda i ampliació del termini per a la seua justificació.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 12 de desembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i
rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda per a l'exercici 2016.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases que
regulen la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de
vivendes i edificis residencials d’Onda, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler
d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 16 de data 6 de febrer de
2016.
Vist l´estudi de les sol·licituds presentades per:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Comunidad de Propietarios el Plà 17
Vanesa Soriano Dionis
Ana Isabel Ribes Rosa
Pedro José Quintana Jiménez
Comunidad de Propietarios Ros d’Orsins 20
Carmen Varella March
María Torner Huguet
Laureano Martínez Martínez
Salvador Feliu Alegre
Antonio Juan Gimeno

Vists els informes de l'arquitecte tècnic de l'Oficina Municipal de la Rehabilitació en relació a
les sol·licituds rebudes, i d'acord amb les fotografies i pressupostos de l'actuació detallats
per partides, en els que s'especifiquen els costos dels subministraments del material
ceràmic, als efectes del que disposa la base quinta de les bases reguladores d'esta

convocatòria.
Vist que s´ha comprovat que els sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.
Vists els informes del TAG d'urbanisme units als expedients favorables a la concessió de les
subvencions, per considerar correcta la documentació aportada i proposta de valoració, així
com a l'ampliació del termini de justificació de les mateixes, de conformitat amb el que
disposa la base número 15 de les Bases reguladores de la convocatòria d'ajudes
econòmiques per a la conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda,
relativa al termini d'execució de les obres i justificació de les mateixes.
Vist l'informe i valoració de la proposta de resolució tècnica de les sol·licituds i d’ampliació
del termini per a la seua justificació, aprovada per la Comissió de valoració en la Comissió
Informativa de l´Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització econòmica, en sessió ordinària
celebrada el 7 de decembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels Entitats Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, B atribuïx a la
Junta de Govern, “12. Aprovar tots els actes relatius a subvencions que concedisca
l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSA:
Primer. Concedir les següents subvencions per a finançar ajudes econòmiques per a la
conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda, amb càrrec a l'aplicació
1522 48002 del vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

NIF/CIF

PRESSUPOST
PROTEGIBLE

QUANTIA
SUBVENCIÓ

CDAD PROPIETARIOS EL PLA 17

28.241,40 €

5.000,00 €

SORIANO DIONIS, VANESA

9.616,96 €

4.000,00 €

RIBES ROSA, ANA ISABEL

9.998,83 €

2.999,65 €

QUINTANA JIMENEZ, PEDRO JOSE

4.665,19 €

1.399,56 €

CDAD PROPIETARIOS ROS D’ORSINS 20

15.398,00 €

4.619,40 €

VARELLA MARCH, CARMEN

3.269,00 €

1.634,50 €

TORNER HUGUET, MARÍA

1.694,00 €

762,30 €
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PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

NIF/CIF

PRESSUPOST
PROTEGIBLE

QUANTIA
SUBVENCIÓ

MARTINEZ MARTINEZ, LAUREANO

2.462,00 €

1.107,90 €

FELIU ALEGRE, SALVADOR

9.036,80 €

3.162,88 €

JUAN GIMENO, ANTONIO

10.000,00 €

3.500,00 €

94.382,18 €

28.186,19 €

TOTAL

Segon. Aprovar la disposició i el reconeixement de les obligacions corresponents a les
subvencions concedides en el punt anterior per l'import consignat com a quantia de la
subvenció, amb càrrec al RC núm.22016101202.
Tercer. Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions anteriors.
Quart. Ampliar el termini de justificació de les subvencions concedides fins el 30 de
decembre de 2016.
Quint. Notificar este acord als interessats i traslladar a l'Àrea d'Administració, Servicis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.17. Proposta de concessió de la llicència per a ús provisional, sol·licitada per
Maderas Hispanolusas, SL, per a exercir una activitat de fabricació i muntatge de
palets al polígon 46, parcel·la 261 (UE-Ingeniero Echegaray).
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 12 de desembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 6.4.9./2016/2 instruït a sol·licitud de “Maderas Hispanolusas, S.L”
amb CIF , i domicili a efecte de notificacions en C/San Blas, núm. 40, de Onda, per a exercir
una activitat provisional de fabricació i muntatge de palets en el Polígono 46, parcela 261
(UE-Ingeniero Echegaray) de Onda.
Vist que en l'expedient consta consulta d'ubicació de data 1 d´agost de 2016 (expedient
6.4.5.2/2016/2), així com l'informe d'idoneïtat de la documentació del tècnic municipal, de 3
d'agost de 2016, 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 12 de setembre de 2016.
Vist que la sol·licitud ha sigut exposada al públic, i s'ha notificat als veïns del lloc on
s'establirà l'activitat, sense que s'hagen presentat al·legacions.
Vist el dictamen ambiental favorable de la ponència tècnica de 20 d´octubre 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.
Primer. Concedir la llicència per a ús provisional a la mercantil “Maderas Hispanolusas, S.L”
per a exercir una activitat de fabricació i muntatge de palets en el Polígono 46, parcela 261
(UE-Ingeniero Echegaray) d´Onda (amb referència cadastral 4874209YK3247S0001ZF),
sempre que es complisquen les condicions següents:
1) Adoptar les següents mesures correctores:
Les mesures correctores establides en el projecte per a garantir les condicions ambientals i
el grau de seguretat de l'activitat.
2) En matèria ambiental haurà d'observar-se el següent:
-Sorolls i vibracions: S'hauran de respectar els límits previstos en la Llei 7/2002, de 3 de
desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica i la normativa que
la desplega.
-Abocaments al sistema de clavegueram municipal: Consta en el expedient l´informe
favorable d'exempció de la tramitació de l'autorització d'abocaments (expedient
8.2/2016/30).
-Incendis: S'haurà de complir 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: En el certificat final d'instal·lació s'indicarà concretament si les instal·lacions
estan subjectes al programa de manteniment per a la prevenció de la legionel·losi, d'acord
amb la legislació vigent, o no estan subjectes
3) En quant als condicionants derivats de l'informe tecnico sanitari:
-Haurà de complir amb el RD 865/2003, pel qual s'establixen els criteris higiènic sanitaris per
a la prevenció i control de la legionel·losi en els sistemes d'aigua calenta sanitària i aigua
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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:
-S'ha presentat compromís, en escriptura notarial de data 5 de juliol de 2016, de demolir o
eradicar l'actuació quan vença el termini o es complisca la condició que s'establisca a
l'autoritzar-la (el desenrotllament urbanístic de la zona) , amb renúncia a tota indemnització.
No obstant això, este compromís haurà de fer-se constar en el registre de la propietat per a
obtindre el títol habilitant per a la seua obertura, i justificar-ho junt amb la comunicació de
posada en funcionament de l'activitat.
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.
1.18. Proposta de concessió de la llicència ambiental sol·licitada per Molde Azul, SL,
per a exercir una activitat de fabricació i reparació de motles per a premsa al carrer
Cantàbria, núm. 39, nau 7.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 12 de desembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 6.7.3.B/2016/16 instruït a sol·licitud de Pascual Claramonte
Baltanas, en nombre y reprsentación de Molde Azul, S.L amb CIF , i domicili a efectes de
notificacions en C/Islas Baleares, núm. 11, de Onda, per a exercir una activitat de fabricació
i reparació de motles per a premsa en la C/Cantabria, núm. 39, nau 7.
Vist que en l'expedient consta el certificat de compatibilitat urbanística, de 28 de juliol de
2016, així com l'informe d'idoneïtat de la documentació del tècnic municipal, de 31 d´agost
de 2016, d'on s'establix que es tracta d'una activitat subjecta la llicència ambiental per estar
inclosa en l'apartat 2.16 del Annex II de la Llei 6/2014 (Fabricació de maquinària y/o
productes metàl·lics diversos, inclosos elements estructurals).
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics sanitaris emés el 12 de setembre de 2016.
Vist que la sol·licitud ha sigut exposada al públic, i s'ha notificat als veïns del lloc on
s'establirà l'activitat, sense que s'hagen presentat al·legacions.
Vist el dictamen ambiental favorable de la ponència tècnica de 20 d´octubre 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 la mercantil Molde Azul, S.L, amb C.I.F núm. B12.486.999, per a exercir una activitat de fabricació i reparació de motles per a premsa, en la
1) Adoptar les següents mesures correctores:
Les mesures correctores establides en el projecte per a garantir les condicions ambientals i
el grau de seguretat de l'activitat.
2) En matèria ambiental haurà d'observar-se el següent:
-Sorolls i vibracions: S'hauran de respectar els límits previstos en la Llei 7/2002, de 3 de
desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica i la normativa que
la desplega.
-Abocaments al sistema de clavegueram municipal: La mercantil interessada ha obtingut
informe favorable de sol·licitud d'autorització d'abocaments de la mercantil FACSA
(expedient núm. 8.2/16/29).
-Incendis: S'haurà de complir 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: En el certificat final d'instal·lació s'indicarà concretament si les instal·lacions
estan subjectes al programa de manteniment per a la prevenció de la legionel·losi, d'acord
amb la legislació vigent, o no està subjectes.
3) En quant als condicionants derivats de l'informe tecnic-sanitari:
-Els residus sòlids no assimilables a urbans hauran de ser gestionats per empresa
autoritzada, per la qual cosa 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
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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.
1.19. Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per la
mercantil Cicogres, SA, consistents en rasa per a línia de mitjana tensió al carrer
Equador, núm. 73.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 7 de desembre de 2016,
que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/67, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors de
la mercantil Cicogres, SA, amb CIF núm.
i domicili als efectes de notificacions en la
carretera Poble Tornesa, s/n, de Vilafamés, consistents en rasa per a línia de mitjana tensió,
en la Cl. Equador, núm. 73, segons projecte redactat per l'enginyer industrial Enrique
Cabanes Oltra, visat pel col·legi professional amb data 14 de març de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que consta en l'expedient el depòsit d'una fiança de 1.500 € en concepte de reposició de
ferms, paviments i instal·lacions urbanes, amb un termini de garantia de 3 mesos, a comptar
de la presentació en este Ajuntament del certificat final de les obres.
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 la 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 municipal 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
decret número 1337/2015 de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'obres a Cicogres, SA, amb CIF núm. i domicili als
efectes de notificacions en la carretera Poble Tornesa, s/n, de Vilafamés, consistents en rasa
per a línia de mitjana tensió, en la Cl. Equador, núm. 73, amb referència cadastral
3291901YK4239S0001ZP, segons projecte tècnic redactat per l'enginyer industrial Enrique
Cabanes Oltra i visat pel col·legi professional amb data 14 de març. El pressupost de les
obres és de 5.816,29 €. Sent el constructor PAVASAL.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
3. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
Tercer. Autoritzar l'ocupació de la via pública en una superfície de 10 m2 durant 7 dies.
Quart. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, per a la realització de les
obres es fixen els terminis següents:
A) Inici: 30 dies, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord.
B) Execució de les obres: 6 mesos a comptar de l'endemà al de l'inici de les obres.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou termini
no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei 5/2014, de 25
de juliol.
Quint. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.20. Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per
Juan Fornés Fornés, SA, consistent en obertura de buit en fatxada, al carrer Falcons,
núm. 6.
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Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 7 de desembre de 2016,
que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/70 de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors de
Juan Fornés Fornés, amb CIF i domicili als efectes de notificacions en la Ctra. Nacional
332, km. 191, de Pedreguer, consistent en obertura de buit en fatxada, en el carrer Falcons,
número 6, segons projecte redactat per l'enginyer industrial David Armengot Falcó, visat pel
col·legi oficial el 2 de novembre de 2016.
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, amb la
liquidació complementària basant-se en l'informe d'arquitecte municipal, 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.
Vist que l'immoble de referència està classificat pel Pla General d'Ordenació Urbana vigent,
aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d'Urbanisme amb data 22 de
juliol de 1998, com a sòl urbà U-1, amb la reparcel·lació i urbanització acabada i amb tots els
servicis urbanístics, i no està inclosa en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes en
les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús comercial a què es destinen les
esmentades obres és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté
l'Ordenança.
Considerant que les mencionades obres complixen amb els requisits per a l'edificació de
solars que determina l'article 177.2 a) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), i que
no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat ni tampoc excedents d'aprofitament.
Considerant que l'article 213.g) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 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 del referit text legal, 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 del procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcalde-president 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 1.337/2015, de 22 de juny.

PROPOSA:
Primer. Concedir llicència municipal d'edificació a Juan Fornés Fornés, amb CIF i domicili
als efectes de notificacions en la Ctra. Nacional 332, km. 191, de Pedreguer, consistent en
obertura de buit en fatxada, en el carrer Falcons, número 6, amb referència cadastral
3774421YK3237D0027YQ, segons projecte redactat per l'enginyer industrial David
Armengot Falcó, visat pel col·legi oficial el 2 de novembre de 2016. Hi ha estudi de seguretat
i salut i estudi de gestió de residus. El pressupost declarat de les obres és de 13.712 euros.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, de
conformitat amb l'article 219.1 de la LOTUP, dret que, en cas de demostrar-se, prevaldrà
sobre la llicència d'edificació municipal,
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. 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. Tal com es descriu en l'article 5 del Codi Tècnic de l'Edificació, els responsables de la
verificació del seu compliment seran exclusivament el promotor, el constructor i els tècnics
participants tant en la redacció del projecte com en la direcció de les obres, especialment en
l'estabilitat i resistència de l'estructura.
4. Si les obra afectara elements comuns de l'edifici on es troba (parets mitgeres), no podrà
realitzar les obres sense l'autorització de la resta de propietaris.
5. Tot buit que dóna a la fatxada per a admissió o extracció d'aire haurà de situar-se a una
altura mínima de 3 m. respecte de la vorera.
6. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si l'haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants de la vorera, amb els mitjans adequats (marquesines, passarel·les...),
en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
7. A la finalització de l'obra haurà d'aportar certificat final d'obra firmat i visat, junt amb el
certificat de tractament del residu per empresa registrada i el pla definitiu de fatxada amb les
cotes de les altures dels buits de ventilació.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Inici: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord.
B) Execució de les obres: tres mesos, comptats des de la data de l'inici.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol.
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Quart. Notificar el present acord a la interessada i traslladar del mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.21. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques a les escoles infantils que
realitzen programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, curs
escolar 2016-2017.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 7 de desembre de 2016, que diu:
“Vistes les Bases específiques reguladores de la convocatòria d’Ajudes econòmiques per a
escoles infantils que realitzen programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes de 0 a
3 anys, curs escolar 2016-2017, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 2
de setembre de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província numero 108, de 6 de
setembre de 2016.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2016, d’aprovació i
denegació d’ajudes econòmiques a les escoles infantils que realitzen programes esportius i
culturals per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, curs escolar 2016-2017.
Vist que les representants dels centres d’educació infantil han signat en la sol·licitud
d’Ajudes econòmiques per a escoles infantils que realitzen programes esportius i culturals
per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, la declaració responsable de no estar sotmeses a cap
de les incompatibilitats descrites en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Vists els informes emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Agència
Tributària i la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Onda.
Vista la relació remesa pels centres d'Educació Infantil Sol Solet, Bressols SL i Barrufets SL
curs escolar 2016-2017, d'assistència dels xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys que els mesos de
setembre, d’octubre i novembre de 2016 i que ha segut comprobada pel departament
d’Educació.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació, emès l’1 de desembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la signatura del
present document, d'acord amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades a les
Bases d'Execució del pressupost.
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 disposat en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats

Locals i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de les ajudes econòmiques corresponents als centres
d’Educació Infantil Sol Solet per import 11.300,00 euros, Bressols SL per import de 7.200
euros i Barrufets SL per import de 4.100 euros, per als xiquets i xiquetes que realitzen
programes esportius i culturals de 0 a 3 anys, curs escolar 2016-2017, aprovades per la
Junta de Govern Local de data 18 de novembre de 2016, i que han assistit als respectius
centres infantils els mesos de setembre, octubre i novembre, d’acord a l’informe emès per la
tècnica d’Educació de data 1 de desembre de 2016, relacionades en l’annex I.
Segon. Reconèixer l’obligació de les ajudes ajudes econòmiques als centres d’Educació
Infantil Sol Solet, Bressols SL i Barrufets SL, que realitzen programes esportius i culturals
per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, curs escolar 2016-2017, relacionades en eI punt
anterior, corresponents als mesos de setembre, octubre i novembre de 2016, per import total
de 22.600,00 euros, amb càrrec a la aplicació pressupostària 320 48004, número de RC
22016120704, del vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les ajudes als centres d’Eduació Infantil Sol Solet, Bressols
SL i Barrufets SL, que realitzen programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes de 0
a 3 anys, curs escolar 2016-2017, d'acord al punt primer.
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes que pertoquen.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.22. Proposta de desestimació del recurs de reposició interposat per Eva Slatinska,
contra la denegació de l’ajuda de transport interurbà línia regular per a l'alumnat
d'Educació Postobligatòria: Educació Universtària (Universitat Jaume I), Batxillerat i
Formació Professional, curs acadèmic 2016-2017.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 7 de desembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient d'Ajudes de transport interurbà línia regular per a l'alumnat d'Educació
Postobligatòria: Educació Universtària (Universitat Jaume I), Batxillerat i Formació
Professional, curs acadèmic 2016-2017.
Vista la sol·licitud presentada per Eva Slatinska el 14 de setembre de 2016, amb registre
d’entrada número 17498, en representació de la seua filla , sol·licitant l’Ayuda de transport
d’Onda a Vila-real per a cursar els estudis de FP Bàsica de Cicles Formatius de perruqueria i
estètica en l’IES Francesc Tàrrega de Vila-real.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 d'octubre de 2016, es va acordar
denegar l'ajuda de transport interurbà línia regular per a l'alumnat d'Educació Postobligatòria
del curs acadèmic 2016-2017 a , per no complir el requisit establit en la base 7a, de les
Bases específiques de la convocatòria que diu: «El termini de presentació de les sol·licituds
s'iniciarà el dia següent de la seua publicació en el BOP i finalitzarà el 6 de setembre de
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2016».
Vist el recurs de reposició interposat per Eva Slantinska, mare de , contra l'acord esmentat,
registre d'entrada número 22539 de data 18 de novembre de 2016, en el què al·lega que no
tenen treball i que els resulta complicat pagar el transport a Vila-real, on la seva filla estudia
perruqueria i estètica.
Vist l’informe de la técnica d’Educación de data 7 de desembre de 2016.
Atés el disposat als artícles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i el disposat a la Llei 28/2003, 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 al BOP
número 31, de data 14 de març de 2006, i de les Bases específiques reguladores d'aquesta
convocatòria.
PROPOSE
Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat per Eva Slatinska, contra la denegació a
l'Ajuda de transport interurbà línia regular per a l'alumnat d'Educació Postobligatòria del curs
acadèmic 2016-2017, a la seua filla .
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.23. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% de la subvenció
concedida a l'associació Círculo Filatélico, Numismático de Coleccionismo Ibn AlAbbar, per a la realització de programes culturals i de participació ciutadana a
associacions d'Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania d'1 de desembre de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2016 i publicades
en el BOP núm. 26, de data 1 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana en aquesta població, pressupost 2016,
l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció a l'Associació
Círculo Filatélico, Numismático de Coleccionismo Ibn Al-Abbar per import de 2.235,77 € al
projecte presentat amb un pressupost de 4.100 €.

Vista la sol·licitud de pagament del 100% de la subvenció, presentada amb data 7 de
novembre de 2016 per Vicente R. Solsona Pérez, amb NIF número , com a president de
l'Associació Círculo Filatélico, Numismático de Coleccionismo Ibn Al-Abbar.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Associació Círculo Filatélico,
Numismático de Coleccionismo Ibn Al-Abbar, compleix els requisits establits en el RD
887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, no sent deutor amb la Hisenda Local, la Hisenda
Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per la tècnica mitjà de Cultura i la gestora de Festes, amb data
30 de novembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, d'acord amb el que estableixen les normes de fiscalització aprovades a les Bases
de Execució del pressupost.
Vista la retenció de crèdit número 22016100349 a càrrec de la `partida pressupostària 2016
330 48000.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades,
d'entre les quals, es consideren adequades les relacionades a continuació:
Número
factura
256

Data
factura

Proveïdor

Concepte

Import

PDF

08/05/16 E.S. TERESA SIGNES Diesel Reunió Federació Valenciana
Alacant

50,00

1

23/11/15 J.L Godes Pereis

Tusellos

41,50

2

29/12/15 Filatelia J.Marin

Segells

20,20

2

06/05/16 Vives de la Cortada

2 euros commemoratius

681,40

2

15

14/06/16 Filatelia Numisval

Catàleg i àlbum

351,40

2

875

11/07/16 Filatelia Boulandier

Catàlegs Segells Cuba

8,00

3

876

11/07/16 Filatelia Boulandier

Catàlegs Segells Cuba

8,00

3

20

03/10/16 Filatelia Numisval

Blíster monedes 2016

25,00

3

1

18/10/16 GFC NOULAS

Material Filatèlic

65,00

3

11/03/16 Magovi

Segell automàtic Trodat

44,60

3

16/664

13/10/16 Gràfiques Onda

Documents postals

652,21

3i5

3650

13/10/16 Quiosco Dorotea

Cervantes y Shakespeare. Tomos 1 al 10

90,55

3i5

656

12/09/16 Aldi

Caixes emmagatzematge

19,96

3

657

12/09/16 Aldi

Caixes emmagatzematge

4,99

3

25/07/16 MediaMark

Targeta memòria SD fotografia

21,98

3

04/07/16 Sangar Computer

Toners OKI

52,51

3i5

183

25/02/16 Cartuxos Onda

Cartuxos HP

28,00

3

391

10/05/16 Cartuxos Onda

Cartuxos HP

10,00

3

696

06/09/16 Cartuxos Onda

Cartuxos HP

10,00

3

825

19/10/16 Cartuxos Onda

CartuxosHP

10,00

3

11
39848
PT9919

B/13

60451302
A49930
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177705

10/03/16 Correos

Apartat postal

62,19

4i5

FRO2015
4834254

03/12/15 Correos

Carta certificada

3,34

4

8361

02/01/16 Correos

Carta

11,97

4

3265/2

18/01/16 Correos

Segells

0,64

4

312710

02/04/16 Correos

Carta certificada

4,70

4

7210

13/05/16 Correos

Carta certificada

3,45

4

305714

02/05/16 Correos

Carta certificada

4,00

4

314015

20/09/16 Correos

Segells i carta

6,07

4

304270

15/09/16 Correos

carta

2,10

4

32367

04/01/16 Correos

Llibre filatèlic

99,00

4

16463

23/01/16 Correos

Llibre filatèlic

99,00

4

20581

28/06/16 Correos

segells

51,00

4i5

27275

25/10/16 Correos

segells

51,00

4i5

135350

28/09/16 Correos

Tusellos Shakespeare

351,77

4i5

135352

28/09/16 Correos

Tusellos Cervantes

351,77

4i5

135389

28/09/16 Correos

Tusellos Llull

351,77

4i5

154689

28/09/16 Correos

Tusellos Tang

351,77

4i5

93697664

10/10/16 Correos

Segells i monedes Quijote

66,96

4i5

93697937

17/10/16 Correos

Segells Ramón Llull

50,33

4i5

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

4.118,43 €

Vist que l'import de 4.118,43 € és superior al pressupost del projecte presentat i que els
conceptes de les factures es consideren adients a la finalitat de la subvenció concedida.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 100% de la justificació referent a la subvenció concedida a l'Associació
Círculo Filatélico, Numismático de Coleccionismo Ibn Al-Abbar, amb CIF número ,
corresponent al pressupost 2016, per l'import de 2.235,77 €, per a ser invertida en
manteniment i en programació d'activitats.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 2.235,77 € a l'Associació
Círculo Filatélico, Numismático de Coleccionismo Ibn Al-Abbar, amb CIF número ,
corresponent al 100% de l’import total de la subvenció concedida, pressupost 2016, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 330.48000 (RC número 22016100349) del vigent

Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.24. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% de la subvenció
concedida a l'Associació Ateneu Cultural i Mercantil Onda, per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost
2016).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 2 de desembre de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2016 i publicades
en el BOP núm. 26, de data 1 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana en aquesta població, pressupost 2016,
l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció a l'Associació
Ateneu Cultural i Mercantil Onda per import de 3.048,78 € al projecte presentat amb un
pressupost de 6.050 €.
Vist que d'acord amb la clàusula catorze de les bases específiques reguladores de la
convocatòria, l'Associació Ateneu Cultural i Mercantil Onda ja va sol·licitar i se li va pagar el
70% de la subvenció per import de 2.134,15 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 30% de la subvenció, presentada amb data 8 de
novembre de 2016 per Fernando Piquer Peris, amb NIF número , com a president de
l'Associació Ateneu Cultural i Mercantil Onda.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Associació Ateneu Cultural i
Mercantil Onda, compleix els requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no
sent deutor amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per la tècnica mitjà de Cultura i gestora de Festes, amb data
30 de novembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, d'acord amb el que estableixen les normes de fiscalització aprovades a les Bases
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de Execució del pressupost.
Vista la retenció de crèdit número 22016100349 a càrrec de la partida pressupostària 2016
330 48000.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades,
que es relacionen a continuació:
Número
factura

Data
factura

Proveïdor

Concepte

Import

Data
pagament

115-V

06/11/15 PILAR ROVIRA AGUILELLA

1 LOT LLIBRES CERTAMEN LITERARI

30,00

12/11/15

5149

06/11/15 BEGOÑA PERTEGÁS CABEDO

1 LOT LLIBRES CERTAMEN LITERARI

30,00

13/11/15

5150

09/11/15 BEGOÑA PERTEGÁS CABEDO

LLIBRES

30,00

13/11/15

8301

10/11/15 GRÁFICAS CASTAÑ, S.L.

TRÍPTICS SENY ONDER I CARNETS

452,30

11/11/15

A/508

12/11/15 PAPELERIA MAGOVI, S.L.

4 LOTS LLIBRES CERTAMEN LITERARI

120,02

18/11/15

A/510

12/11/15 PAPELERIA MAGOVI, S.L.

1 LOT LLIBRES CERTAMEN LITERARI

30,00

25/11/15

5151

12/11/15 BEGOÑA PERTEGÁS CABEDO

1 LOT LLIBRES CERTAMEN LITERARI

30,00

04/12/15

1386

20/11/15 PAPERERIA ESPADÀ, S.L.

10 LOTS LLIBRES CERTAMEN LITERARI

300,00

26/11/15

834

30/11/15 MªCARMEN MOR BALLESTER

1 LOT LLIBRES CERTAMENT LITERAR

30,00

15/12/15

9058

08/12/15 IBERDROLA SAU

SUMINISTRE ELÈCTRIC

87,27

09/12/15

2920

21/12/15 CONSAT
ASSESORIA CONFECCIÓ MODEL 202
EMPRESARIAL, S.L.

48,40

08/01/16

7325

07/01/16 IBERDROLA SAU

SUMINISTRE ELÈCTRIC

69,04

15/01/16

7945

04/02/16 IBERDROLA SAU

SUMINISTRE ELÈCTRIC

61,07

12/02/16

1802

18/02/16 JUAN ALBANDEA EXPÓSITO

GUARDÓ SENY ONDER

700,00

26/02/16

148

02/03/16 IMAGINA
DISSENY
IMPRESSIÓ, S.L.

163,35

11/04/16

3713

04/03/16 IBERDROLA SAU

13004

09/03/16 SDAD ESTATAL CORREOS Y T, 311 CARTES ORDINÀRIES
SA

8609

31/03/16 GRÁFICAS CASTAÑ, S.L.

EDICIÓ LLIBRES CERTAMEN LITERARI

4797

07/04/16 IBERDROLA SAU

SUMINISTRE ELÈCTRIC

15165

I INVITACIONS PRESENTACIÓ LLIBRE
SUMINISTRE ELÈCTRIC

47,20

14/03/16

139,95

08/03/16

1.259,23

05/04/16

60,00

15/04/16

14/04/16 SDAD ESTATAL CORREOS Y T, 305 CARTES ORDINÀRIES
SA

137,25

12/04/16

244

15/04/16 IMAGINA
DISSENY
IMPRESSIÓ S.L.

302,50

11/05/16

906

25/04/16 CONSAT
ASSESORIA CONFECCIÓ MODEL 202
EMPRESARIAL, S.L.

48,40

05/05/16

16559

05/05/16 SDAD ESTATAL CORREOS Y T, 270 CARTES ORDINÀRIES
S.A.

121,50

29/04/16

1500

16/05/16 IBERDROLA SAU

SUMINISTRE ELÈCTRIC

8683

18/05/16 GRAFICAS CASTAÑ, S.L.

BASES CERTAMEN I CARNETS SOCIS

18891

07/06/16 SDAD ESTATAL CORREOS Y T, 272 CARTES ORDINÀRIES
S.A.

1099

14/06/16 IBERDROLA SAU

139

I INVITACIONS PRESENTACIÓ LLIBRE

47,72

24/05/16

213,57

20/05/16

122,40

25/05/16

SUMINISTRE ELÈCTRIC

41,64

22/06/16

13/07/16 IBERDROLA SAU

SUMINISTRE ELÈCTRIC

45,16

21/07/16

5101

03/08/16 IBERDROLA SAU

SUMINISTRE ELÈCTRIC

16166

05/08/16 TALLERES SERRANO, S.L.

REPARACIÓ PORTA LOCAL

39,82

11/08/16

108,90

19/09/16

2305

02/09/16 IBERDROLA SAU

SUMINISTRE ELÈCTRIC

41,53

12/09/16

8998

08/09/16 MAPFRE

830

20/09/16 MAPFRE

ASSEGURANÇA DANYS FÍSICS

322,42

08/09/16

ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT
CIVIL

300,93

20/09/16

121-V

27/09/16 PILAR ROVIRA AGUILELLA

LLIBRES JURAT CERTAMEN

143,19

05/10/16

3799

04/10/16 IBERDROLA SAU

SUMINISTRE ELÈCTRIC

60,83

13/10/16

8

13/10/16 FRANCISCO GARCÍA GISBERT CERÀMIQUES PER A CERTAMEN
LITERARI

200,00

18/10/16

946

17/10/16 PEDRO LOZAR, S.L.

90,00

04/11/16

ALLOTJAMENT PREMIATS CERTAMEN
Total...................................................

6.075,59€

Vist que l'import total de les factures presentades de 6.075,59 euros és superior al
pressupost del projecte presentat i que els conceptes es consideren adients a la finalitat de
la subvenció concedida.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 100% de la justificació referent a la subvenció concedida a l'Associació
Ateneu Cultural i Mercantil Onda, amb CIF número , corresponent al pressupost 2016, per
l'import de 3.048,78 €, per a ser invertida en manteniment i en programació d'activitats.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 914,63 € a l'Associació
Ateneu Cultural i Mercantil Onda, amb CIF número , corresponent al 30% de l’import total de
la subvenció concedida, pressupost 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 330.48000
(RC número 22016100349) del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.25. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 7,04% de la subvenció
concedida a l'Associació d'Alumnes l'Aladern EPA d'Onda, per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost
2016).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 9 de desembre de 2016, que diu:
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“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2016 i publicades
en el BOP núm. 26, de data 1 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana en aquesta població, pressupost 2016,
l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció a l'Associació
d'Alumnes l'Aladern EPA d'Onda per import de 6.470,59 € al projecte presentat amb un
pressupost de 14.230 €.
Vist que d'acord amb la clàusula catorze de les bases específiques reguladores de la
convocatòria, l'Associació d'Alumnes l'Aladern EPA d'Onda ja va sol·licitar i se li va pagar el
70% de la subvenció per import de 4.529,41 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 30% de la subvenció, presentada amb data 4 de
novembre de 2016 per Raquel Soler Díaz, amb NIF número , com a president de
l'Associació d'Alumnes l'Aladern EPA d'Onda.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Associació d'Alumnes l'Aladern EPA
d'Onda, compleix els requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent
deutor amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per la tècnica mitjà de Cultura i la gestora de Festes, amb data
5 de desembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, d'acord amb el que estableixen les normes de fiscalització aprovades a les Bases
de Execució del pressupost.
Vista la retenció de crèdit número 22016101826 a càrrec de la partida pressupostària 2016
232 48000.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades,
d'entre les quals, es consideren adequades les relacionades a continuació:
Número
factura

Data
factura

Proveïdor

Concepte

Import

Data
pagament

PDF

17/15

25/11/2016 Mª Carmen Vidal Castañ Classes Dibuix

92,34 26/11/2015 21542

19/15

10/11/2015 Silvia Tomas Gimeno

Classes Gimnàstica
postural

129,20 01/12/2015 21542

1/16

13/01/2016 Susana Fernandez
Badenes

Classes Ball de salò
iniciacio 1T

532,95 14/01/2016 21542

2/16

07/01/2016 Ana Gomez Canelles

Classes Iniciaciò
Informatica

484,50 18/01/2016 21542

3/16

23/12/2015 Silvia Tomas Gimeno

Classes Gimnàstica
postural 1T

355,30 18/01/2016 21542

6/16

21/01/2016 Berta Lopis Ballester

Classes Angles Iniciacio

385,56 08/02/2016 21542

7/16

10/02/2016 Mª Carmen Vidal Castañ Classes Dibuix 1Q

419,90 12/02/2016 21542

8/16

15/03/2016 Berta Llopis Ballester

Classes Angles Convers.

345,80 15/03/2016 21542

9/16

15/03/2016 Berta Llopis Ballester

Classes Angles Iniciaciò.

518,70 04/04/2016 21542

10/16

31/03/2016 Silvia Tomas Gimeno

Classes Gimnàstica
postural 2T

516,80 19/04/2016 21542

14/16

08/06/2016 Mª Carmen Vidal Castañ Classes Dibuix 2Q

597,55 15/06/2016 21542

16/16

20/06/2016 Ana Gomez Canelles

Classes Internet

403,75 23/06/2016 21542

17/16

16/06/2016 Susana Fernandez
Badenes

Classes Zumba Gold

920,55 23/06/2016 21542

18/16

16/06/2016 Susana Fernandez
Badenes

Classes Ball de salò inici

20/16

27/06/2016 Silvia Tomas Gimeno

Classes Gimnàstica
postural 3T

532.95 04/07/2016 21542

21/16

31/10/2016 Silvia Tomas Gimeno

Classes Gimnàstica
postural octubre 2016

129,20 03/11/2016 21542

22/16

31/01/2016 Esther Alos Canelles

Nomina Gener 2016

236.87 08/02/2016 21542

23/16

28/02/2016 Esther Alos Canelles

Nomina Febrer 2016

338,39 29/02/2016 21542

24/16

31/03/2016 Esther Alos Canelles

Nomina Març 2016

338,39 04/04/2016 21542

25/16

30/04/2016 Esther Alos Canelles

Nomina Abril 2016

338,39 02/05/2016 21542

26/16

31/05/2016 Esther Alos Canelles

Nomina Maig 2016

338,39 02/06/2016 21542

27/16

16/06/2016 Esther Alos Canelles

Nomina Juny 2016

180,47 24/06/2016 21542

28/16

16/06/2016 Esther Alos Canelles

Liquidació Juny 2016

145,97 27/06/2016 21542

29/16

30/09/2016 Esther Alos Canelles

Nomina Setembre 2016

451,18 03/10/2016 21542

30/16

31/10/2016 Esther Alos Canelles

Nomina Octubre 2016

563,98 03/11/2016 21542

18/566

31/10/2015 Asesoria Tecnico
Contable SL

Serveis prestats Octubre
2015

70,00 15/12/2015 21542

19/38

31/01/2016 Asesoria Tecnico
Contable SL

Serveis prestats Gener
2016

75,00 07/03/2016 21542

19/107

29/02/2016 Asesoria Tecnico
Contable SL

Serveis prestats Febrer
2016

75,00 05/04/2016 21542

19/156

31/03/2016 Asesoria Tecnico
Contable SL

Servicios prestados
Marzo 2016

75,00 03/05/2016 21542

19/209

30/04/2016 Asesoria Tecnico
Contable SL

Servicios prestados Abril
2016

75,00 03/06/2016 21542

19/274

31/05/2016 Asesoria Tecnico
Contable SL

Servicios prestados
Mayo 2016

75,00 04/07/2016 21542

19/386

30/06/2016 Asesoria Tecnico
Contable SL

Servicios prestados
Junio 2016

75,00 03/08/2016 21542

1146,65 01/07/2016 21542

Total................................. 10.963,73 €

Vist que l'import total de les factures presentades de 10.963,73 euros és inferior al
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pressupost del projecte presentat, per tant l'import a pagar de la subvenció és el 77,04 % de
6.470,59 i que els conceptes es consideren adients a la finalitat de la subvenció concedida.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 77,04% de la justificació referent a la subvenció concedida a l'Associació
d'Alumnes l'Aladern EPA d'Onda, amb CIF número , corresponent al pressupost 2016, per
l'import de 4.984,94 €, per a ser invertida en manteniment i en programació d'activitats.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 455,52 € a l'Associació
d'Alumnes l'Aladern EPA d'Onda, amb CIF número , corresponent al 7,04% de l’import total
de la subvenció concedida, pressupost 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
232.48000 (RC número 22016101826) del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.26. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% de la subvenció
concedida al Grup Scout Santíssim Salvador d'Onda, per a la realització de programes
culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 13 de desembre de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2016 i publicades
en el BOP núm. 26, de data 1 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana en aquesta població, pressupost 2016,
l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Grup Scout

Santíssim Salvador d'Onda per import de 5.294,12 € al projecte presentat amb un
pressupost de 14.220 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 100% de la subvenció, presentada amb data 8 de
novembre de 2016 per Joan Feliu Franch, amb NIF número , com a president del Grup
Scout Santíssim Salvador d'Onda.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Grup Scout Santíssim Salvador
d'Onda, compleix els requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent
deutor amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per la tècnica mitjà de Cultura i la gestora de Festes, amb data
7 i 12 de desembre de 2016 respectivament.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, d'acord amb el que estableixen les normes de fiscalització aprovades a les Bases
de Execució del pressupost.
Vista la retenció de crèdit número 22016101826 a càrrec de la partida pressupostària 2016
232 48000.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades,
de entre les quals, es consideren adequades les relacionades a continuació:
Número
factura

Data
factura

Proveïdor

Concepte

Import

Data pagament

PDF

800

09/12/2015

21.738
23.430

201512/12

29/12/15 NATUR JOVE

Reserva campament Pasqua

201603/18

31/03/16 NATUR JOVE

Campament Pasqua

1.616,00
1.616,00

24/03/16
07/04/16

21.738
23.430

19072016

19/07/16 Manuel Mateu Agut
Mas Carreró

68 campament

9.380,00

09/05/16
13/07/16
18/07/16
20/07/16
25/07/16

21.738

A-612

24/07/16 Autobuses Furio, SL Prestació servei discreccional en
autocar d'Onda a Coves Vinroma
el 24/07/16 i tornada el 31/7/16

470,01

09/09/16

21.738

A-217

29/03/16 Autobuses Furio, SL Prestació servei discreccional en
autocar d'Onda a Ontiniente el
29/3/16 i tornada el 1/4/16

700,00

11/04/16

21.738

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

14.582,01 €

Vist que l'import de 14.582,01 € és superior al pressupost del projecte presentat i que els
conceptes de les factures es consideren adients a la finalitat de la subvenció concedida.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
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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 el 100% de la justificació referent a la subvenció concedida al Grup Scout
Santíssim Salvador d'Onda amb CIF número , corresponent al pressupost 2016, per l'import
de 5.294,12 €, per a ser invertida en manteniment i en programació d'activitats.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 5.294,12 € al Grup Scout
Santíssim Salvador d'Onda amb CIF número , corresponent al 100% de l’import total de la
subvenció concedida, pressupost 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 232.48000
(RC número 22016101826) del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.27. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la
subvenció per a l'exercici 2016 al Club Esportiu Cos i Ment.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 23 de novembre de 2016, que diu:
“Atès que el Ple Municipal en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança
General de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Ateses les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número. 27,
de data 3 de març de 2016
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les esmenades bases, anunci que va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el
Butlletí Oficial de la Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vista la sol·licitud de Subvenció presentada el 1 d'abril de 2016 (RE6347) per Nuria Alvarez
Santiago, com a representant del Club Esportiu Cos i Ment amb CIF número amb un
projecte de 4783,00€ de pressupost.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
subvencions per a la realització d'activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre
d'Onda, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Club Esportiu Cos i Ment per
import de 1394,89 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció presentada el dia 7 d'octubre amb

registre d'entrada número 20028 per Nuria Alvarez Santiago, com a representant del Club
Esportiu Cos i Ment.
Vist l'acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària del dia 28 d'octubre de 2016, en el
qual atorga 976,42€ corresponents al 70% de l'import de la subvenció.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció i pagament del 30% de la mateixa
presentada el dia 15 de novembre amb registre d'entrada número 22241 per Nuria Àlvarez
Santiago, com a representant del Club Esportiu Cos i Ment.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Esportiu Cos i Ment, compleix
els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no es deutor amb la Hisenda
Local, ni la Agència Tributaria, ni amb la Seguretat Social.
Vist que, de conformitat amb l'apartat b de l'article 88.3 del l'esmentat Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, no ha sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna
de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions, i que, de
conformitat amb l'apartat c de l'esmenat article 88.3, no ha sigut acordada per l'òrgan
concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament
o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la
mateixa subvenció.
Vist que es presenten factures justificatives de les despeses que es relacionen a
continuació:
Nº FACTURA
140
246
444
468
529
592
609
666
761

FECHA FACT.
25/01/2016
16/02/2016
30/03/2016
31/03/2016
15/04/2016
19/05/2016
24/05/2016
13/06/2016
09/09/2016

TERCERO
FTCV
FTCV
FTCV
FTCV
FTCV
FTCV
FTCV
FTCV
FTCV

CONCEPTO
REAFILIACION+PROF+22 LIC ADULTO+19 LIC INF +32 GRADOS
41 INSCRIPCIONES II JORNADA LIGA VI+5 LIC ADULTO+9 LIC INF+9 GRADOS
1 LIC ADULTO+ 1 LIC INF + 2 GRADOS
49 INCRIOCIONES III JORNADA LIGA VI
1 LIC ADULTO+ 1 LIC INF
1 LIC ADULTO + 2 GRADOS
4 CURSOS DE JUEZCRONOMETRADOR
18 INSCRIPCIONES V OPEN COMUNIDAD VALENCIANA
36 GRADOS
SUMA

IMPORTE
2.470,00 €
1.194,50 €
105,00 €
480,00 €
90,00 €
55,00 €
280,00 €
270,00 €
90,00 €
5.034,50 €

FECHA DEL PAGO
25/01/2016
16/02/2016
30/03/2016
31/03/2016
15/04/2016
19/05/2016
24/05/2016
13/06/2016
09/09/2016

Vist l'informe emès pel tècnic d’Esports, amb data 23 de novembre de 2016.
Vist que l'import total de la justificació és de 5035€, superior al pressupost del projecte
presentat, i que els conceptes de les factures presentades es consideren adequats al fi de la
subvenció concedida.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 2.2016.101805.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d'Execució del pressupost.
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Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 100% de la justificació de la subvenció concedida al Club Esportiu Cos i
Ment, amb CIF .
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 418,47€ al Club Esportiu
Cos i Ment, corresponent al 30% de l’import de la subvenció concedida per a l’exercici 2016,
a càrrec de l'aplicació pressupostària 340.48000 (RC2.2016.101805) del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar la ordenació del pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar l'acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.28. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de
subvenció per a l'exercici 2016 al Grup d'Espeleologia Geon.

la

Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 23 de novembre de 2016, que diu:
“Vist que el Ple Municipal en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el BOP número. 27, de 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les esmenades bases, l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en
el BOP 49 de data 23 d'abril.
Vista la sol·licitud de Subvenció presentada el1 d'abril de 2016 (RE 6315) per Juan
Francisco Leal Ramos, com a representant del Club de Espeleologia de Onda Geon (CIF )
amb un projecte de 4377,93€ de pressupost.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Grup
d'Espeleologia Geon de Onda per import de 2682,48€
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 23 de maig
de 2016 (RE9890) per Juan Fco Leal Ramos, com a president del Grup d'Espeleologia Geon

Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 3 de juny de 2016 va aprovar el
pagament de 1877,73€ corresponent al 70% de l'import total de la subvenció concedida.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció i pagament del 30% de la mateixa
presentada el dia 14 de novembre amb registre d'entrada número 22081 per Juan Francisco
Leal Ramos, com a president del Club de Espeleologia de Onda Geon.
Vist que, d'acord amb les certificacions corresponents, el Grup d'Espeleologia Geon de
Onda compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que no existeix resolució declarativa de reintegrament, ni pèrdua del dret al cobrament,
ni retenció del pagament, als que fan referència els apartats b i c de l'article 88 del
l'esmentat Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Vist que el president de l'entitat presenta factures que es relacionen a continuació:
Nº

A

B

CONCEPTE

BENEFICIARI

1

TARGETES
FEDERATIVES

FEDERACION
ESPELEOLOGIA

VALENCIANA 31-12-2015

728,00 €

2

TARGETES
FEDERATIVES

FEDERACION
ESPELEOLOGIA

VALENCIANA 04-01-2016

30,00 €

TARGETES
FEDERATIVES

FEDERACION
ESPELEOLOGIA

VALENCIANA 04-01-2016

62,00 €

4

TARGETES
FEDERATIVES

FEDERACION
ESPELEOLOGIA

VALENCIANA 04-01-2016

62,00 €

5

TARJETES
FEDERATIVES

FEDERACION
ESPELEOLOGIA

VALENCIANA 04-01-2016

28,00 €

3

DATA FRA

10-02-2016

N.º FRA

309/16

E

IMPORT

6

07-01-2016

CU000009

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

07-01-2016

344,30 €

7

14-01-2016

CU000012

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

14-01-2016

105,33 €

8

14-01-2016

CU000011

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

14-01-2016

134,15 €

9

23-01-2016

1 000002

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

23-01-2016

298,46 €

10

04-02-2016

104

CARTUTXOS
IMPRESSORA

CARTUTXOS ONDA

04-02-2016

22,00 €

11

08-02-2016

1 000008

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

08-02-2016

117,75 €

12

08-02-2016

1 000007

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

08-02-2016

32,40 €

13

13-02-2016

60432401

MATERIAL INFORMATIC MEDIA MARKT

13-02-2016

72,98 €

14

19-02-2016

166

CARTUTXOS
IMPRESORA

CARTUTXOS ONDA

19-02-2016

10,00 €

15

25-02-2016

1 000010

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

25-02-2016

25,00 €

16

01-03-2016

1/061001

MATERIAL ESPELEO

MAKRO

01-03-2016

18,15 €

17

02-03-2016

1602016000532

MATERIAL MUNTANYA

DECATHLON

02-03-2016

31,48 €

18

02-03-2016

A/223

MATERIAL OFICINA

TECNO COPI

02-03-2016

15,00 €

19

03-03-2016

T005051

MATERIAL ESPELEO

OUTLET SPORT

03-03-2016

71,85 €

20

03-03-2016

1 000015

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

03-03-2016

48,94 €

21

04-03-2016

23926

VARIS

MERECA PUZOL S.L.

04-03-2016

68,15 €

22

05-03-2016

594201600154

MATERIAL MUNTANYA

DECATHLON

05-03-2016

29,95 €

23

16-03-2016

CU000025

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

16-03-2016

175,03 €

24

23-03-2016

008980016/916

GASOIL

CEPSA

23-03-2016

38,93 €

25

24-03-2016

26213

GASOIL

E.S. JACINTO

24-03-2016

40,00 €

C

D

DATA PAGAMENT
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F

G

H

26

25-03-2016

A/2509

MATERIAL ESPELEO

MTDE

25-03-2016

52,56 €

27

28-03-2016

T-780

GASOIL

E.S. LASTRUCA SL

28-03-2016

51,00 €

28

28-03-2016

033631/D/16/260

GASOIL

REPSOL

28-03-2016

50,00 €

29

01-04-2016

CU000031

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

01-04-2016

56,97 €

30

05-04-2016

CU000032

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

05-04-2016

65,70 €

31

13-04-2016

A/253

MATERIAL OFICINA

TECNO COPI

13-04-2016

19,87 €

32

15-04-2016

CU000037

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

15-04-2016

42,50 €

33

22-04-2016

A/255

MATERIAL OFICINA

TECNO COPI

22-04-2016

38,65 €

34

07-05-2016

CU000047

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

07-05-2016

200,47 €

35

09-05-2016-

CU000048

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

09-05-2016

12,85 €

36

16-05-2016

CU000052

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

16-05-2016

45,95 €

37

20-05-2016

A/270

MATERIAL OFICINA

TECNO COPI

20-05-2016

19,38 €

38

25-05-2016

CU000056

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

25-05-2016

49,00 €

39

25-05-2016

1/584

MATERIAL OFICINA

LA REPRO

25-05-2016

17,35 €

40

27-05-2016

CU000057

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

27-05-2016

71,00 €

41

02-06-2016

CU000063

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

02-06-2016

9,50 €

42

02-06-2016

17038

FERRETERIA

INAUPI

02-06-2016

140,30 €

43

10-06-2016

28-006-580379

FERRETERIA

LEROY MERLIN

10-06-2016

105,95 €

44

15-06-2016

1602016001556

MATERIAL MONTAÑA

DECATHLON

15-06-2016

136,02 €

45

23-06-2016

5942016000365

MATERIAL ESPELEO

DECATHLON

23-06-2016

16,98 €

46

27-06-2016

CU000074

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

27-06-2016

63,00 €

47

01-07-2016

8980016/2082

GASOIL

CEPSA

01-07-2016

61,86 €

48

02-07-2016

D003952

CASA VICENTICA

MENUS

02-07-2016

87,50 €

49

04-07-2016

059/274 3329

VARIS

MAKRO

04-07-2016

45,76 €

50

07-07-2016

45201600461

VARIS

ALDI

07-07-2016

57,35 €

51

07-07-2016

CL00003630

VARIS

DOROTEA

07-07-2016

27,00 €

52

10-07-2016

CL00003631

VARIS

DOROTEA

10-07-2016

27,80 €

53

11-07-2016

CU000082

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

11-07-2016

64,00 €

54

20-07-2016

CU000088

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

20-07-2016

29,26 €

55

08-09-2016

CU000101

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

08-09-2016

29,35 €

56

21-09-2016

CU000106

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

21-09-2016

62,10 €

57

23-09-2016

1-112

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

23-09-2016

59,36 €

58

23-09-2016

29027

FERRETERIA

INAUPI

23-09-2016

23,53 €

59

20-10-2016

CU000132

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

20-10-2016

27,00 €

60

21-10-2016

32143

FERRETERIA

INAUPI

21-10-2016

31,28 €

61

24-10-2016

CU000134

MATERIAL ESPELEO

ESPORTVERD

24-10-2016

14,50 €

TOTAL

4.522,50 €

Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 23 de novembre de 2016.
Vist que l'import total de la justificació és superior al pressupost del projecte presentat i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequades al fi de la subvenció
concedida.
Vist el certificar de de la retenció de crèdit número 22016101805
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les

Bases d'Execució del pressupost.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; la Resolució d'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local modificat per el decret d'Alcaldia número
1869/2015.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 100% de la justificació de la subvenció concedida per a l'exercici 2016.al
Grup d'Espeleologia Geon de Onda amb CIF .
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 804,75€ Grup
d'Espeleologia Geon de Onda amb CIF corresponent al 30% de l’import restant de la
subvenció concedida per a l’exercici 2016, a càrrec a l'aplicació pressupostària 340.48000
del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar l'acord a l’Àrea d'Hisenda”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.29. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la
subvenció per a l'exercici 2016 al Grup d'Esplai Esportiu Bolos Serranos d'Onda.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 23 de novembre de 2016, que diu:
“Atès que el Ple Municipal en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança
General de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Ateses les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número. 27,
de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les esmenades bases, l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en
el Butlletí Oficial de la Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vista la sol·licitud de Subvenció presentada el 21 de març de 2016 (RE5754) per Jose
Ramon Contreras Triscar, amb NIF número , com a representant del Grup d'Esplai Esportiu
Bolos Serrano d'Onda amb un projecte de 1275€ de pressupost.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Grup
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d'Esplai Esportiu Bolos Serrano d'Onda per import de 804,74€.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 23 de maig
de 2016 (RE 9928) per Jose Ramon Contreras Triscar, amb NIF , com a president del Grup
d'Esplai Esportiu Bolos Serrano d'Onda.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 3 de juny de 2016 va aprovar el
pagament de 563,32€ corresponent al 70% de l'import total de la subvenció concedida.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció i pagament del 30% de la mateixa
presentada el dia 14 de novembre amb registre d'entrada número 22079 per Jose Ramon
Contreras Triscar, com a president del Grup d'Esplai Esportiu Bolos Serrano d'Onda.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Grup d'Esplai Esportiu Bolos
Serrano d'Onda, compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no
sent deutor amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que no existeix resolució declarativa de reintegrament, ni pèrdua del dret al cobrament,
ni retenció del pagament, als que fan referència els apartats b i c de l'article 88 del
l'esmentat Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades
que es relacionen a continuació:
NÚM.
FRA.

DATA FRA.

DATA
PROVEÏDOR
PAGAMENT

CONCEPTE

2/16

16/03/16

08/03/16

FEDERACIÓN DE BOLOS DE LA CV

LLICENCIES FEDERATIVES

580,00

99

31/10/16

31/10/16

JOSE Mª IBÁÑEZ, C.B.

CAMPIONAT FIRA TROFEUS CAMPIONAT
ESTIU - PERNIL, PALETILLES

460,96

202

11/11/16

14/11/16

OLIMPIC ESPORT C.B.

TROFEUS CAMPIONAT II COPA JESUS
SANCHEZ

150,00

TOTAL

IMPORT
EUROS

1.190,96 €

Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 23 de novembre de 2016.
Vist que l'import total de la justificació no és superior al pressupost del projecte presentat i
que els conceptes de les factures presentades es consideren adequades al fi de la
subvenció concedida.
Vist el certificar de de la retenció de crèdit número 22016101805.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d'Execució del pressupost.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; la Resolució d'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local modificat per el decret d'Alcaldia número

1869/2015.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació del 93,41% de la subvenció concedida per a l'exercici 2016 al
Grup d'Esplai Esportiu Bolos Serrano d'Onda amb CIF .
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 188,39 € Grup d'Esplai
Esportiu Bolos Serrano d'Onda amb CIF corresponent al 23,41% de l’import restant de la
subvenció concedida per a l’exercici 2016 a càrrec a l'aplicació pressupostària 340.48000
del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar l'acord a l’Àrea d'Hisenda”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.30. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la
subvenció per a l'exercici 2016 al Club de Caza San Roque.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 24 de novembre de 2016, que diu:
“Atès que el Ple Municipal en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança
General de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Ateses les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de 26 de febrer i que van ser publicades
en el tauler d’edictes municipal i en el BOP número. 27 de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les esmenades bases, l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en
el Butlletí Oficial de la Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vista la sol·licitud de Subvenció presentada el 1 d'abril de 2016 (RE 6325) per Eduardo
Bascuñan Alguacil, amb DNI , com a representant del Club de Caza San Roque, CIF , amb
un projecte de 10221,50€ de pressupost.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Club de
Caça San Roque per import de 2736,13€
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 5 de juliol de
2016 (RE 13176) per Eduardo Bascuñan Alguacil, com a representant del Club de Caça San
Roque.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 29 de juliol de 2016 va aprovar
el pagament de 1915,29€ corresponent al 70% de l'import total de la subvenció concedida.
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Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció i pagament del 100% de la mateixa
presentada el dia 15 novembre amb registre d'entrada número 22174 per Eduardo
Bascuñan Alguacil, com a representant del Club de Caza San Roque.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club de Caça San Roque compleix
els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor amb la
Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que no existeix resolució declarativa de reintegrament, ni pèrdua del dret al cobrament,
ni retenció del pagament, als que fan referència els apartats b i c de l'article 88 del
l'esmentat Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades
que es relacionen a continuació:
NÚM. FRA.

DATA
FRA.

DATA
PAGAMENT

PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT
EUROS

29/2016

31/10/16

04/11/16

Vigilancia Rural
Sergio Andreu

y

Cinegética, Servicis
Octubre

Vigilància

mes

de

970,00 €

24/2016

30/09/16

04/10/16

Vigilancia Rural
Sergio Andreu

y

Cinegética, Servicis Vigilància
Setembre

mes

de

970,00 €

20/2016

30/08/16

08/09/16

Vigilancia Rural
Sergio Andreu

y

Cinegética, Servicis Vigilància mes de Agost

970,00 €

14/2016

30/07/16

11/08/16

Vigilancia Rural
Sergio Andreu

y

Cinegética, Servicis Vigilància mes de Juliol

970,00 €

052/2015

31/11/15

02/12/15

Vigilancia Rural
Sergio Andreu

y

Cinegética, Servicis Vigilància
Novembre

970,00 €

1672

22/03/16

05/05/16

Prop

Tasa Llicencies

A/655

20/09/16

21/09/16

Techno Diet, Pet Food

Blat 25 kg

A/589

25/08/16

02/09/16

Techno Diet, Pet Food

Dacsa 25 kg

150,01 €

A/535

29/07/16

08/08/16

Techno Diet, Pet Food

Blat 25 kg

225,01 €

mes

de

200,77 €
70,00 €

A/493

15/07/16

20/07/16

Techno Diet, Pet Food

Blat 25 kg

749,99 €

16/188

16/03/16

21/03/16

Grafiques Onda

Fulles A4, Carnets

151,61 €

A/30112

04/11/15

01/10/15

Armeria y Deportes El Halcón, S.L.

Trofeus

278,00 €

120/9579

02/09/16

08/09/16

Generali Seguros

Segur Obligatori

468,53 €

94

16/08/16

17/08/16

Mundo Animal d'Onda S.L.

Dacsa, Veça, Palla

97,85 €

47

18/04/16

20/04/16

Mundo Animal d'Onda S.L.

Blat, Dacsa

83,50 €

29/02/16

07/07/16

Vigilancia Rural
Sergio Andreu

6111500151

20/04/16

Helvetia Compañia Suiza
Seguros y Reaseguros

S.A. RC Pòlissa, Responsabilitat Civil

447,45 €

6293502016

20/10/16

Helvetia Compañia Suiza
Seguros y Reaseguros

S.A. RC Pòlissa, Responsabilitat Civil

447,45 €

6201502547

20/07/16

Helvetia Compañia Suiza
Seguros y Rea Seguros

S.A. RC Pòlissa Responsabilitat Civil

447,45 €

6110500913

20/04/16

Grupo Tugesto-Entidad Iberica de Servicis Jurídics
Gestión

102,85 €

22/03/16

Helveta Compañia Suiza
Seguros y Reaseguros

449,93 €

y

Cinegética, Servici Vigilància mes de Febrer

S.A. Pòlissa RC

802,00 €

NÚM. FRA.

DATA
FRA.

DATA
PAGAMENT

PROVEÏDOR

CONCEPTE

22/03/16

Helveta Compañia Suiza
Seguros y Reaseguros

S.A. Pòlissa RC

IMPORT
EUROS
210,00 €
10.232,40 €

Vist l'informe emès pel tècnic d’Esports el 24 novembre de 2016 en el qual no s'admeten
com a justificació les factures següents:
NÚM. FRA. DATA FRA. PAGAMENT PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT
EUROS

A/30112

04/11/15

01/10/15

Armeria y Deportes El Halcón, S.L. Trofeus

278,00 €

1672

22/03/16

05/05/16

Prop

200,77 €

29/02/16

07/07/16

Vigilancia Rural
Sergio Andreu

Tasa Llicencies
y

Cinegética, Servici Vigilància mes de Febrer

TOTAL DESCOMPTAT

802,00 €
1.280,77 €

Vist que l'import total de les factures justificatives que es consideren adequades no es
superior al pressupost del projecte presentat.
Vist el certificar de de la retenció de crèdit número 22016101805
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d'Execució del pressupost.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals;la Resolució d'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local modificat per el decret d'Alcaldia número
1869/2015.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 87,57% de la justificació de la subvenció concedida per a l'exercici 2016 al
Club de Caça San Roque.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 480,92€ al Club de Caça
San Roque, amb CIF , corresponent a l’import restant de la subvenció justificada, a càrrec a
l'aplicació pressupostària 340.48000 del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el acord a l’Àrea d’Hisenda, Personal i Policia Municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.31. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la
subvenció per a l'exercici 2016 al Club Tennis Taula Stmo. Salvador.
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Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 29 de novembre de 2016, que diu:
“Atès que el Ple Municipal en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança
General de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Ateses les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número. 27,
de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les esmenades bases, l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en
el Butlletí Oficial de la Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vista la sol·licitud de Subvenció presentada el 11 de març de 2016 (RE 5133) per Vicente P.
Vidal Gari, amb CIF , com a representant del Club de Tenis Stm. Salvador amb un projecte
de 11.600,00€ de pressupost.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Tenis de
Taula Stmo. Salvador per import de 4.828,47€
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 18 de maig
de 2016 (RE 9719) per Vicente Pedro Vidal Gari, amb DNI número , com a representant del
Tenis Taula Stmo. Salvador.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 3 de juny de 2016 va aprovar el
pagament de 3.379,92€ corresponent al 70% de l'import total de la subvenció concedida.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció i pagament del 30% de la mateixa
presentada el dia 15 de novembre amb registre d'entrada número 22203 per Vicente P. Vidal
Gari, com a representant del Club de Tenis Sto. Salvador.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Tenis de Taula Stmo. Salvador
compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que no existeix resolució declarativa de reintegrament, ni pèrdua del dret al cobrament,
ni retenció del pagament, als que fan referència els apartats b i c de l'article 88 del
l'esmentat Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades
que es relacionen a continuació:
NÚM. FRA. DATA FRA. DATA
PAGAMENT

PROVEÏDOR

CONCEPTE

005962

IMPORT
EUROS

10/11/16

10/11/16

Madisón Sports

Material Tenis de Taula

69,93 €

13/01/16

13/01/16

RFETM

Estatal "Campionat de Espanya"

43,00 €

NÚM. FRA. DATA FRA. DATA
PAGAMENT

PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT
EUROS

6064

19/01/16

Madisón Sports

Material tenis de Taula

196,79 €

A00120162 4/01/16

04/01/16

Guinot Carboneras S.L.

Agencia de
Autonòmic"

F001151

14/11/15

14/11/15

Hotel R. F.Llescas

Desplaçament de Lliga ILLESAS

66,00 €

-8686

15/11/16

Hotel Patayya

Desdejuni

12,50 €

385

14/11/15

Hotel Patayya

Desplaçament de Lliga Mocejon

55,99 €

FV16-313

05/01/16

R.F.E.T.M

Pagament Estatal

32,00 €

15006314

01/11/15

29/10/15

Hotel AC

Desplaçament zonal-Hotel

731

09/02/16

09/02/16

Madisón Sports

Material Tenis de Taula

68,46 €

1001143

31/10/16

31/10/16

Cafeteria Braulio

Menús Desplaçaments

110,00 €

20700

10/02/16

11/02/16

Zona-TT

Material Tenis Taula

161,34 € B

161000123

31/01/16

Mita-Oil

Gasolina Desplaçaments

A/16011

04/01/16

30/06/16

FTTCU

Gasto Federació

1.330,00 €

158274

21/10/16

21/10/16

SBD Travel

Desplaçaments "Club Torneig Zonal"

1.388,00 €

16173

01/09/16

05/08/16

FTTCU

Gasto Federació

16002223

02/05/16

31/05/16

Madisón Sports

Material Tenis Taula

71,89 €

16001993

20/04/16

07/05/16

Madisón Sports

Material Tenis Taula

373,48 €

16000831

15/02/16

15/02/16

Madisón Sports

Material Tenis Taula

29,52 €

470516001
737

21/02/16

21/02/16

Meliá Recoletos

Allotjament, Parking
"Campionat Estatal"

209,00 €

470516000
283

14/01/16

14/01/16

Meliá Recoletos

Allotjament, Parking
"Campionat Estatal"

149,63 € C

2213

27/07/16

18/08/16

Tenis Taula Iberica, S.L. - Material Tenis Taula
Butterfly España

16003593

14/07/16

18/07/16

Madisón Sports

Material Tenis Taula

FV16-1185

4/07/16

11/07/16

R.F.E.T.M.

Pagament Estatal

Cafeteria Braulio

Menjars Desplaçaments

26/11/15

30/10/16

Viatges

"Campionat

43,00 € A

972,40 €

95,00 €

400,00 €

142,04 €
94,34 €
117,00 € D
72,00 €

16002775

01/06/16

09/06/16

Madisón Sports

Material Tenis Taula

16002245

03/05/16

03/05/16

Madisón Sports

Material Tenis Taula

FV16-1772

14/10/16

03/10/16

R.F.E.T.M

Pagament Zonal

110,00 €

A/16501

15/09/16

15/09/16

F.T.T.C.V.

Llicencies

910,00 €

16004618

13/09/16

16/09/16

Madisón Sports

Material Tenis Taula

73,98 €

VJ0000017 12/10/16
606

12/10/16

La Tagliatella

Menús Campionat

96,90 €

22356

29/08/16

31/08/16

Zona TT

Material Tenis Taula

139,49 €

16003989

09/08/16

05/09/16

Madisón Sports

Material Tenis Taula

171,58 €

021

17/09/16

17/09/16

Restaurante Barcos

Menús Arbitratges i Federatius

216,00 €

Cafeteria Braulio

Menús Jugadores
Torneig

A00120162 29/07/16
40

Guinot Carboneras,S.L.

Hotel, Campionat Nacional

A00120162 28/07/16
38

Guinot Carboneras, S.L.

Hotels

R.F.E.T.M

Arbitratges

01/11/15

FV16-1415
TOTAL

09/09/16

14/11/16

51,78 €
8,00 € E

i

cos

tècnic

200,00 €
63,00 €
126,00 €
429,00 €
8.899,04 €

F
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Vist l'informe del tècnic d'Esports de data 30 de novembre en el qual, de les factures
presentades per el president, exclou les següents:
NÚM. FRA. DATA
FRA.

DATA
PAGAMENT

PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT
EUROS

1001143

31/10/16

Cafeteria Braulio

Menús Desplaçaments

110,00 € B

31/10/16

Cafeteria Braulio

Menjars Desplaçaments

158274

30/10/16
21/10/16

21/10/16

SBD Travel

Desplaçaments "Club Torneig Zonal"

FV16-1772

14/10/16

03/10/16

R.F.E.T.M

Pagament Zonal

Total descomptat

72,00 € D
1.388,00 € B
110,00 € E
1.680,00 €

Vist que l'import total de la justificació és de 7219,04€, no superior al pressupost del projecte
presentat.
Vist el certificar de de la retenció de crèdit número 22016101805.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d'Execució del pressupost.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; la Resolució d'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local modificat per el decret d'Alcaldia núm 1869/2015.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 62,23% de la justificació de la subvenció concedida per a l'exercici 2016 al
Tenis de Taula Stmo. Salvador amb CIF .
Segon. Anular la autorització i disposició de la despesa per l'import restant de la subvenció
concedida.
Tercer. Aprovar el requeriment del reintegrament de 375,01€ per l'import no justificat de la
subvenció concedida i pagada per l'Ajuntament al Club Tenis de Taula Stmo. Salvador per a
l'exercici 2016.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i Traslladar-lo a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.32. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la
subvenció per a l'exercici 2016 al Club de Patinatge OndaWheelz.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 25 de novembre de 2016, que diu:
“Atès que el Ple Municipal en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança

General de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Ateses les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número. 27,
de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda, l’anunci de la qual va ser
publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 49 de
data 23 d'abril de 2016.
Vista la sol·licitud de Subvenció presentada del 1 d'abril de 2016 (RE 6571) per Jorge
Alarcon Gallen, com a representant del Club de Patinaje Ondawheelz, amb CIF , i un
projecte de 4210,00€ de pressupost.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Club de
Patinaje Ondawheelz per import de 2521,53€
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 30 de maig
de 2016 (RE 10403) per Jorge Alarcón Gallén, amb NIF número , com a representant del
Club de Patinatge OndaWheelz.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 17 juny de 2016 va aprovar el
pagament de 1765,07€ corresponent al 70% de l'import total de la subvenció concedida.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció i pagament del 30% de la mateixa
presentada el dia 14 de novembre amb registre d'entrada número 22121 per Jorge Alarcón
Gallen, com a representant del Club de Patinaje Ondawheelz.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club de Patinatge Ondawheelz,
compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que no existeix resolució declarativa de reintegrament, ni pèrdua del dret al cobrament,
ni retenció del pagament, als que fan referència els apartats b i c de l'article 88 del
l'esmentat Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Vist que la presidenta de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades
que es relacionen a continuació:
IMPORT Nº Factura

DATA

PAGAMENT

Proveïdor

Concepte

1

1.178 € SK/001/16

14/04/2016

12/04/2016

FVP

Fitxes Federatives

2

340,16 € 39635092/0

12/08/2016

17/08/2016

ALIANZ SEGUROS

Segur accidents competició

3

321,63 € 0961470058344/002

29/07/2016

29/07/2016

MAPRE

Segur a tercers

4

295,00 € A-866

26/12/2015

26/12/2015

AUTOBUSES FURIO

Eixida pista de gel nadal
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5

274,25 € 22016126094

07/09/2016

07/09/2016

PCCOMPONENTES

Targeta edició vídeo

6

271,38 € 436

10/08/2016

10/08/2016

SARGRANTANA

Camisetes Organització

7

245,88 € 16-548

30/08/2016

01/08/2016

METAC

Trofeus Competició

8

183,40 € 7524-0175220

27/07/2016

27/07/2016

BRICODEPOT

Útils varis competició

9

169,40 € 2016/525

11/08/2016

30/08/2016

IMAGINA

Cartell - Publicitat

10

152,87 € FR00672016080003

31/08/2016

11/08/2016

MASY MAS

Catering organització

11

145,23 € T/3264

06/10/2016

06/10/2016

UJI BIKE

Rodaments patines escola

12

126,23 € 359

30/06/2016

26/06/2016

SAGRANTANA

Camisetes Escola

13

102,85 € 1001008

01/08/2016

26/07/2016

GRUPO TITACO

Polseres competició

14

77,44 € 2016/505

28/07/2016

30/08/2016

IMAGINA

Publicitat
polseres

15

55,66 € 2016/600

23/09/2016

27/09/2016

IMAGINA

Publicitat Classes

16

55,00 € 973

11/08/2016

11/08/2016

MUSICAL PORTOLES Lloguer Micro Inalambric

17

37,30 € 15/01460

09/08/2016

09/08/2016

Barraganes grupo

Útils competició

18

36,30 € 2015/855

31/12/2015

13/01/2016

IMAGINA

Publicitat
Patines

19

33,41 € A/276

30/05/2016

30/05/2016

TECNOCOPI

Diplomes final de curso

20

29,95 € 60668566

02/08/2016

02/08/2016

MEDIA MARK

Útils Camera

29,04 154

24/08/2016

26/08/2016

ESPORTS LIZONDO

Medalles competició

27 € 523

21
22

competició

MasterClass

23/06/2016

23/06/2016

CARTUTXOS ONDA

Tinta Competició

23

21,32 € MD-10230

29/04/2016

29/04/2016

MUNDISERVER

Pagina web

24

21,10 € 16-0208-S1

04/08/2016

04/08/2016

INGRAVITHY

Tancament patins escola

25

18 € 602

20/07/2016

20/07/2016

CARTUTXOS ONDA

Tinta impressions

26

17,45 € A/336

23/09/2016

23/09/2016

TECNOCOPI

Fotocopies publicitat

27

13,16 € A/233

21/03/2016

21/03/2016

TECNOCOPI

Dossier competició i altres

28

11,62 € 2016-1K-133

20/01/2016

20/01/2016

SALVIA

Útils - Reparacions

06/05/2016

06/05/2016

SALVIA

Copia Llaves

24/09/2016

24/09/2016

BRICOMART

Útils - Serra

29/07/2016

29/07/2016

TECNOCOPI

Targetes club

13/01/2016

13/01/2016

SALVIA

Útils - Martell

29
30
31
32

8 € 2016-56-47
5,16 € 006-0009-492560
5 € A/317
4,86 € 2016-1D-54

i

4.313,05 € Total

Vist que l'import total de la justificació és superior al pressupost del projecte presentat i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequades al fi de la subvenció
concedida.
Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 24 de novembre de 2016.
Vist el certificar de de la retenció de crèdit número 22016101805.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d'Execució del pressupost.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel

qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució d'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local modificat per el decret d'Alcaldia número
1869/2015.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 100% de la justificació de la subvenció concedida per a l'exercici 2016 al
Club de Patinatge OndaWheelz amb CIF .
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 756,46€ al Club Patinatge
OndaWheelz amb CIF corresponent al 30% de l’import restant de la subvenció concedida
per a l’exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 340.48000 (RC22016101805)
del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.33. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni
de col·laboració per a l'exercici 2016 al Club de Fútbol Racing Onda.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports i Programes de Voluntariat de 24 de
novembre de 2016, que diu:
“Atès que, per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club de Futbol
Racing Onda amb CIF 12889952 de 22 de març de 2016, es va establir una contraprestació
econòmica amb l'esmentada entitat de 16.500€.
Vist que, d'acord amb la clàusula quarta d'aquest conveni, el dia 23 de març de 2016 amb
registre d'entrada número 5961, per part del Club de Futbol Racing Onda es va sol·licitar el
pagament del 70% de l'import de l'esmenat Conveni i que la Junta de Govern Local, en
sessió ordinària del dia 8 de abril, va acordar aquest pagament per l'import de 11.550€.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament del 100% del conveni de col·laboració,
presentada per Salvador Castelló Marco amb DNI en nom del Club de Futbol Racing Onda,
el dia 17 de novembre amb registre d'entrada número 2242.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club de Futbol Racing Onda,
compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no és deutor
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que no existeix resolució declarativa de reintegrament, ni pèrdua del dret al cobrament,
ni retenció del pagament, als que fan referència els apartats b i c de l'article 88 de l'esmenat
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol.
Vist que el president de l'entitat presenta factures as que se relacionan a continuación:
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NÚM. FRA.

DATA

PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT €

PAGAT

15/0673

01/12/15

Federación de Fútbol de la CV, Arbitratge partits
Comité de Árbitros

3.784,00 €

150525

20/12/15

Loyber, SAU "Ruisell"

roba esportiva

9.814,37 €

18/02/16

160036

31/01/16

Loyber, SAU "Ruisell"

roba esportiva

1.032,75 €

13/01/16

C-4

21/01/16

Autobuses Furio S.L.

Autocar

290,00 €

21/01/16

C-49

11/03/16

Autobuses Furio, S.L.

Autocar

265,00 €

11/03/16

C-109

22/04/16

Autobuses Furio, S.L.

Autocar

290,00 €

22/04/16

2

20/06/16

Asoc. Amigos del Arbitraje de Arbitrajes del IV Torneo Clausura
Castellón

76,50 €

23/06/16

16/0368

07/06/16

Fed. de Fútbol CV, comite de ArbitratgeTorneo
Arbitros
Herrandiz Prieto

207,00 €

06/06/16

112

20/06/16

Olimpic Esport, C.B.

Trofeus

152,46 €

21/06/16

110

20/06/16

Olimpic Esport, C.B.

Trofeus Clausura

798,60 €

21/06/16

156

31/08/16

Olimpic Esport, C.B.

Trofeus

72,60 €

31/08/16

132

13/07/16

Olimpic Esport, C.B.

roba esportiva

296,45 €

14/07/16

160473

30/09/16

Loyber SAU, Ruisell

roba esportiva

1.015,61 €

15/11/16

TOTAL

Nacho

01/12/15

18095,34

Vist que l'import total de la justificació és superior a la quantitat acordada en el conveni i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequades al fi de la subvenció
concedida.
Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 23 de novembre de 2016.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 22016101815.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d'Execució del pressupost.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació del 100% de la subvenció concedida al Club de Fútbol Racing
Onda, amb CIF , corresponent a l'exercici 2016.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 4.950 € al Club Fútbol
Racing Onda, amb CIF corresponent al 30% de l’import de la subvenció concedida per a
l’exercici 2016, a càrrec de l'aplicació pressupostària 340.48000 del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.

Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.34. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni
de col·laboració per a l'exercici 2016 al Club Amics Hambol d'Onda.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports i Programes de Voluntariat de 25 de
novembre de 2016, que diu:
“Atès que, per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club Amics
Hambol d'Onda amb CIF de 1 de març de 2016, es va establir una contraprestació
econòmica amb l'esmentada entitat de 27.000€.
Vist que, d'acord amb la clàusula quarta d'aquest conveni, el dia 17 de març 2016 amb
registre d'entrada número 5553, per part del Club Amics Hambol d'Onda , es va sol·licitar el
pagament del 70% de l'import total de l'esmenat Conveni i que la Junta de Govern Local, en
sessió ordinària del dia 29 de març, va acordar aquest pagament per l'import de 18.900€.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament del 100% del conveni de col·laboració,
presentada el dia 22 de novembre amb numero de entrada 22776 per Enrique Morro
Aguilella amb DNI en nom del Club Amics Hambol d'Onda.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Amics Hambol d'Onda,
compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no és deutor
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna
de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist que el president de l'entitat presenta factures que se relacionen a continuació:
N. FACT.

DATA

PROVEIDOR

CONCEPTE

IMPORT PAGAMENT

16F00721

10-nov-16

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Autocar

325,00 € 11/11/2016

F-2016-00149

4-nov-16

FEDERACION VALENCIA

Mutualista Arbitratjes

4.079,00 € 04/11/2016
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008983016/000 4-nov-16
00234

CEPSA

Benzina

46,79 € 04/11/2016

16/707

3-nov-16

GRAFIQUES ONDA IMPRESORES S.L. Cartells

127,05 € 03/11/2016

706-2016

2-nov-16

DEPORTES GONZALEZ S.L.

Pot Resina

180,00 € 04/11/2016

625

31-oct-16

PERSONAS Y TECNOLOGIA, S.L.

Sabó

C-289

31-oct-16

AUTOBUSES FURIO, S.L.

Autocar

008983016/000 20-oct-16
00086

CEPSA

Diésel

15,00 € 20/10/2016

008983016/000 18-oct-16
00068

CEPSA

Benzina

40,80 € 18/10/2016

008983016/000 15-oct-16
00033

CEPSA

Diésel

20,00 € 15/10/2016

C-276

AUTOBUSES FURIO, S.L.

Autocar

235,00 € 14/10/2016

008980016/000 11-oct-16
03132

CEPSA

Benzina

42,79 € 11/10/2016

16F00653

11-oct-16

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Micro bus

20.085

10-oct-16

PROFI CREACIONES DEPORTIVAS

Sudaderes

C-266

7-oct-16

AUTOBUSES FURIO, S.L.

Autocar

F-2016-00131

6-oct-16

FEDERACION VALENCIA

Mutualista

2.264,00 € 07/10/2016

F-2016-00132

6-oct-16

FEDERACION VALENCIA

Mutualista

2.528,00 € 07/10/2016

58-10.16

3-oct-16

BALAKI SEPORTS & EVENTS, S.L.

Balo

90,00 € 05/10/2016

008980016/000 29-sep-16
03029

CEPSA

Diésel

39,20 € 29/09/2016

2016/8

25-sep-16

JOSE A. TERRADEZ CASTILLA

Aigua

81,00 € 03/10/2016

183

14-sep-16

DECATHLON ESPAÑA

Balo

149,85 € 14/09/2016

152-016

16-nov-16

GENJOSPORTS

Balons

395,96 € 04/10/2016

C-199

15-jul-16

AUTOBUSES FURIO, S.L.

Autocar

1.020,00 € 25/07/2016

C-200

15-jul-16

AUTOBUSES FURIO, S.L.

Autocar

120,00 € 25/07/2016

128

13-jul-16

OLIMPIC ESPORT, C.B.

samarretes, Motxilles

508,20 € 15/07/2016

C-177

1-jul-16

AUTOBUSES FURIO, S.L.

Autocar

120,00 € 01/07/2016

2016/5

17-jun-16

JOSE A. TERRADEZ CASTILLA

Aigua

120,00 € 17/06/2016

028-0006581483

16-jun-16

LEROY MERLIN

ferramentes

101

14-jun-16

OLIMPIC ESPORT, C.B.

Trofeus, Camisetes

116010927

8-jun-16

COOP. AGR. NTRA. SRA ONDA

Plastic Termic

2016-68-35

8-jun-16

FERRETERIA SALVIA, S.L.

Cinta i Precinte

15

6-jun-16

ESPORTOCI, S.L.

Monitor Mes Maig

1600120

25-may-16 INTROFUTUR, S.L.

HP 301 Legre

16F00359

20-may-16 RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Micro bus

165,00 € 20/05/2016

13

16-may-16 ESPORTOCI, S.L.

Monitors Mes Abril

181,50 € 16/05/2016

16F00331

13-may-16 RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Autocar

405,00 € 16/05/2016

16F00291

29-abr-16

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Micro bus

165,00 € 29/04/2016

16F00269

22-abr-16

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Micro bus

180,00 € 22/04/2016

C-110

22-abr-16

AUTOBUSES FURIO, S.L.

Autocar

160,00 € 22/04/2016

65

21-abr-16

OLIMPIC ESPORT, C.B.

Roba Esportiva

672,83 € 02/05/2016

16F00246

19-abr-16

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Autocar

160,00 € 20/04/2016

14-oct-16

24,20 € 02/11/2016
300,00 € 31/10/2016

180,00 € 11/10/2016
75,26 € 07/10/2016
540,00 € 07/10/2016

70,00 € 16/06/2016
408,98 € 22/06/2016
97,09 € 08/06/2016
15,53 € 08/06/2016
181,50 € 07/06/2016
17,00 € 25/05/2016

11

11-abr-16

ESPORTOCI, S.L.

Monitor Mes Març

181,20 € 12/04/2016

C-78

7-abr-16

AUTOBUSES FURIO, S.L.

Autocar

430,00 € 08/07/2016

C-79

7-abr-16

AUTOBUSES FURIO, S.L.

Autocar

690,00 € 08/04/2016

008980016/000 27-mar-16
00942

CEPSA

Benzina

44,04 € 27/03/2016

008980016/000 15-mar-16
00826

CEPSA

Benzina

37,96 € 15/03/2016

6

11-mar-16

ESPORTOCI, S.L.

Monitor Febrer

181,50 € 11/03/2016

C-48

11-mar-16

AUTOBUSES FURIO, S.L.

Autocar

250,00 € 11/03/2016

008980016/000 7-mar-16
00759

CEPSA

Benzina

30,00 € 07/03/2016

16F00133

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Micro bus

008980016/000 2-mar-16
00694

4-mar-16

CEPSA

Dièsel

170,01 € 04/03/2016

C-32

26-feb-16

AUTOBUSES FURIO, S.L.

Autocar

245,00 € 26/02/2016

16F00102

26-feb-16

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Micro bus

200,00 € 26/02/2016

011620016/000 23-feb-16
00308

CEPSA

Dièsel

16F00085

19-feb-16

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Autocar

2.250,01 € 19/02/2016

16F00084

19-feb-16

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Autocar

270,00 € 19/02/2016

008980016/000 12-feb-16
00513

CEPSA

Gasolina

30,00 € 12/02/2016

16F00054

11-feb-16

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Autocar

420,00 € 11/02/2016

4

10-feb-16

181,50 € 09/02/2016

20,00 € 02/03/2016

20,00 € 23/02/2016

ESPORTOCI, S.L.

Monitor Mes Gener

008980016/000 6-feb-16
00440

CEPSA

Dièsel

16F00047

5-feb-16

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Bus i Micro bus

590,00 € 05/02/2016

16F00025

29-ene-16

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Micro bus

165,00 € 29/01/2016

16F00013

20-ene-16

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Autocar

250,00 € 22/01/2016

16344

20-ene-16

PROFI CREACIONES DEPORTIVAS

Pot Pega Matrimonia

145,08 € 15/01/2016

008980016/000 19-ene-16
00202

CEPSA

Gasolina

30,00 € 19/01/2016

C-3

15-ene-16

AUTOBUSES FURIO, S.L.

Autocar

220,00 € 15/01/2016

16F00006

14-ene-16

150,00 € 15/01/2016

20,00 € 06/02/2016

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Autocar

008980016/000 11-ene-16
00102

CEPSA

Dièsel

20,00 € 11/01/2016

008980016/000 10-ene-16
00088

CEPSA

Dièsel

50,00 € 10/01/2016

18

E.S. ENGUERA, S.L.

Dièsel

20,00 € 10/01/2016

008980016/000 9-ene-16
00078

CEPSA

Dièsel

20,00 € 09/01/2016

C-1

AUTOBUSES FURIO, S.L.

Autocar

008980016/000 8-ene-16
00063

CEPSA

Dièsel

6004503442

5-ene-16

AXA SEGUROS GENERALES

Segur

4

2-ene-16

OLIMPIC ESPORT, C.B.

Roba Deportiva

CEPSA

Benzina

10-ene-16

9-ene-16

007230015/000 20-dic-15
01599

290,00 € 08/01/2016
47,60 € 08/01/2016
382,88 € 05/01/2016
4.143,04 € 22/01/2016
20,00 € 20/12/2015
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007230015/000 15-dic-15
01574

CEPSA

Dièsel

20,00 € 15/12/2015

008980015/000 13-dic-15
05083

CEPSA

Dièsel

20,00 € 13/12/2015

007230015/000 12-dic-15
01559

CEPSA

Benzina

60,00 € 12/12/2015

008980015/000 12-dic-15
05081

CEPSA

Benzina

20,00 € 12/12/2015

C-260

10-dic-15

AUTOBUSES FURIO, S.L.

Autocar

225,00 € 10/12/2015

15F00727

10-dic-15

RUTAS RODRIGUEZ, S.L.

Micro bus

180,00 € 10/12/2015

007230015/000 10-dic-15
01555

CEPSA

Dièsel

10,00 € 10/12/2015

007230015/000 5-dic-15
01541

CEPSA

Dièsel

25,00 € 05/12/2015

007230015/000 4-dic-15
01536

CEPSA

Dièsel

40,00 € 04/12/2015

008980015/000 4-dic-15
04977

CEPSA

Dièsel

25,00 € 04/12/2015

1500247

1-dic-15

FEDERACION VALENCIA

Quota Participació

47

3-dic-15

ESPORTOCI, S.L.

Monitor
Novembre

TOTAL

1.520,00 € 04/04/2016
Mes

181,50 € 03/12/2015
31.087,85 €

Vist que l'import total de la justificació és superior a la quantitat acordada en el conveni i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequades al fi de la subvenció
concedida
Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 25 de novembre de 2016.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 22016101810.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d'Execució del pressupost.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 100% de la justificació de la subvenció concedida al Club Amics Hambol
d'Onda, corresponent a l'exercici 2016.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 8100€ al Club Amics
Hambol d'Onda, corresponent al 30% de l’import de la subvenció concedida per a l’exercici
2016, a càrrec de l'aplicació pressupostària 340.48000 del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.

Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.35. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni
de col·laboració per a l'exercici 2016 al Club Pilotari d'Onda de Pilota Valenciana.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports i Programes de Voluntariat de 29 de
novembre de 2016, que diu:
“Atès que, per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club Pilotari
d'Onda de Pilota Valenciana, de 1 de març de 2016, es va establir una contraprestació
econòmica amb l'esmentada entitat de 3.850€.
Vist que, d'acord amb la clàusula quarta d'aquest conveni, el dia 15 de març 2016 amb
registre d'entrada número 5352, el Club Pilotari d'Onda de Pilota Valenciana, es va sol·licitar
el pagament del 70% de l'import de l'esmenat Conveni i que la Junta de Govern Local, en
sessió ordinària del dia 29 de març, va acordar aquest pagament per l'import de 2.695€.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament del 100% del conveni de col.laboració,
presentada per Ricardo Baraldes Mir, amb , en nom del Club Pilotari d'Onda de Pilota
Valenciana, el dia 22 de novembre amb registre d'entrada número 22735.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Pilotari d'Onda de Pilota
Valenciana, compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no
és deutor amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que no existeix resolució declarativa de reintegrament, ni pèrdua del dret al cobrament,
ni retenció del pagament, als que fan referència els apartats b i c de l'article 88 de l'esmenat
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives que es relacionen a
continuació:

A

NÚM. FRA.

DATA

PROVEÏDOR

CONCEPTE

30356

26/11/15

Carrefour Market

Combustible
Autonòmic

138

30/11/15

Animatrix 2011, S.L.

A/1519

25/11/15

227
A-1

IMPORT
Campionat

PAGAT

44,00 €

26/11/15

Monitor Escola

500,00 €

02/12/15

Federación de Pilota Valenciana

Material Esportiu

292,43 €

16/12/15

05/12/15

Olimpic sport, C.B.

Trofeus

43,56 €

05/12/15

04/01/16

Sumeleco, S.L.

Marcador

6,53 €

04/01/16

B-53

25/01/16

Federación de Pilota Valenciana

Inscripcions Equips

60,00 €

27/01/16

A-215

04/02/16

Federación de Pilota Valenciana

Material Esportiu

429,82 €

27/10/16

460

02/02/16

Carceller Tena Serveis, S.L.

Combustible
Autonòmic

30,00 €

02/02/16

B-209

11/02/16

Federación Pilota Valenciana

Llicencia Federació

730,00 €

24/02/16

B-396

04/03/16

Federación Pilota Valenciana

Quota Anual

35,00 €

03/2016

Campionat
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B

C

D

E

NÚM. FRA.

DATA

PROVEÏDOR

CONCEPTE

142

IMPORT

20/08/16

Animatrix 2011, S.L.

Monitor 2015/2016

A-598

12/04/16

Federación Pilota Valenciana

Material Esportiu

B-630

25/04/16

Federación Pilota Valenciana

Quota Llicencia

C-188

11/07/16

Autobuses Furiio

Autocar Final Autonòmica

B-686

16/05/16

Federación Pilota Valenciana

B-796

13/07/16

B-813

13/07/16

2044

PAGAT

1.800,00 €

02/05/16

140,60 €

04/2016

60,00 €

04/2016

300,00 €

11/07/16

Quota Inscripció

45,00 €

18/05/16

Federación Pilota Valenciana

Quota Inscripció

125,00 €

21/07/16

Federación Pilota Valenciana

Llicencia Federativa

90,00 €

21/07/16

29/06/16

Cepsa

Combustible
Autonòmic

Campionat

30,00 €

29/06/16

1664

29/05/16

Cepsa

Combustible
Campionat
Autonòmic Semifinals

30,00 €

29/05/16

32381

21/07/16

Carrefour Market

Combustible
Autonòmic

Campionat

12,00 €

09/09/16

30977

13/08/16

Carrefour Market

Combustible
Campionat
Autonòmic Escala i Corda

50,00 €

09/09/16

32205

30/06/16

Carrefour Market

Combustible
Autonòmic

Campionat

25,00 €

09/09/16

32299

12/07/16

Carrefour Market

Combustible
Autonòmic

Campionat

25,00 €

09/09/16

30977

15/02/16

Carrefour Market

Combustible
Autonòmic

Campionat

50,00 €

15/02/16

A/1086

12/07/16

Federación Pilota Valenciana

Material Esportiu

94,80 €

18/07/16

B/925

04/08/16

Federación Pilota Valenciana

Quota Inscripcions

25,00 €

05/08/16

3031

29/09/16

Cepsa

Combustible Equipo Onda C

30,00 €

30/09/16

A/1330

21/09/16

Federación Pilota Valenciana

Material Esportiu

206,51 €

23/09/16

A/1423

05/10/16

Federación Pilota Valenciana

Material Esportiu

166,42 €

17/10/16

30895

04/02/16

Carrefour Market

Combustible
Autonòmic

50,00 €

04/02/16

TOTAL

Campionat

5.526,67 €

Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 29 de novembre de 2016.
Vist que l'import total de la justificació és superior a la quantitat acordada en el conveni i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequades al fi de la subvenció
concedida.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 22016101808.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d'Execució del pressupost.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.

PROPOSE:
Primer. Aprovar el 100% de la justificació de la subvenció concedida al Club Pilotari d'Onda
de Pilota Valenciana , amb CIF , corresponent a l'exercici 2016.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 1155€ al Club Pilotari
d'Onda de Pilota Valenciana, corresponent al 30% de l’import total de la subvenció
concedida per a l’exercici 2016, a càrrec de l'aplicació pressupostària 340.48000 del vigent
Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.36. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, en el recurs d'apel·lació 2219/2011.
Secretaria dóna compte de la Sentència número 905/2016 del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administratiu, de data 9 de novembre de
2016, per la qual s'estima el recurs d'apel·lació 2219/2011 interposat per l'Ajuntament
d'Onda contra la Sentència 462/2011 del Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de
Castelló dictada en el Procediment ordinari 552/2011, interposat per Actia Iniciativas, SL
contra la desestimació de la sol·licitud de bonificació de l'ICIO.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este
acord i còpia de la Sentència a la Secció de Rendes.
2.2. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.
Onda, data al marge
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

