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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 42
Data: 28 d'octubre de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 11.00 a 11.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luis Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 21 d'octubre 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. 2016/0009.
1.3. Proposta de rectificació de l'acord d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades
de serveis socials de la comissió de valoració del mes de setembre de 2016 (ordinària).
1.4. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per la
contractació de persones desocupades d'Onda 2016, d'Heji Wang.
1.5. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per la
contractació de persones desocupades d'Onda 2016, d'Atomitrans Operadores, SL.
1.6. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per la
contractació de persones desocupades d'Onda 2016, d'Asiamarket Onda, SL.
1.7. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per la
contractació de persones desocupades d'Onda 2016, d'Eléctrica García Vázquez, SL.
1.8. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis: "Projecció
de pel·lícules en les sales de la Cassola i Mònaco, lloguer i transport de les pel·lícules del
cine d'estrena i manteniment de la sala de projeccions del Mònaco".
1.9. Proposta d'aprovació de la realització dels cursos i tallers del Programa Municipal
d’Activitats Formatives, per al primer quadrimestre del curs 2016-2017.
1.10.Proposta d'aprovació pagament del 70% de la subvenció concedida al Club Esportiu Cos
i Ment, per a la realització d'activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d'Onda
(pressupost 2016).
1.11.Proposta de justificació i pagament del 30% de la subvenció al Club Azulev FS.
1.12.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:

2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment ordinari 000306/2014 del
Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Castelló.
2.2. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 21 d'octubre de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 21 d'octubre 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.
2016/0009.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 25 d'octubre de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, Regidora delegada d'Intervenció, Gestió pressupostària i Recaptació,
fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 1337/2015
de 22 de juny, modificat per decret de l'alcaldia número 1869/2015, de modificació i
ampliació de competències en la Junta de Govern Local, reassignació de matèries a Àrees
organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d'alcalde i
regidors.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 2016/0009, que recullen les factures per
despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
Atés que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny, de delegació de competències, modificat per decret de l'alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d'alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la relació comptable d'obligacions reconegudes núm. 2016/0009 per import de 58.673,51
euros corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta de rectificació de l'acord d'aprovació i denegació de les ajudes
individualitzades de serveis socials de la comissió de valoració del mes de setembre
de 2016 (ordinària).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 25 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 7 d'octubre de 2016, aprovació i denegació
dels ajudes individualitzades de serveis socials de la comissió de valoració del mes de
septembre de 2016 (ordinària)
Vist que l'expedient 454/16 s'ha tramitat per Serveis Socials amb les dades A. EG.,
Y0766108S quan haurien de ser les dades de A. EK. X7657035J.

NIE

Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 21’ d'octubre de 2016, que
manifesta l'existència d'un error en les dades del beneficiari de l'expedient 454/16.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix els normes de fiscalització aprovades en els Bases
d'Execució del pressupost.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora dels 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 dels entitats locals; i en el
Decret de l'alcaldia número 1337/2015 de 22 de juny, de delegació de competències en la
Junta de Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Rectificar l'Annex I de la proposta d'acord d'aprovació i denegació dels ajudes
individualitzades de serveis socials de la comissió de valoració del septembre de 2016
(ordinària) de la Junta de Govern Local de 7 d'octubre de 2016, en el tèrmit establits per
l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 21 d'octubre de 2016 i que
consta entre la documentació de l'expedient.
Segon. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes oportuns. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per

la contractació de persones desocupades d'Onda 2016, d'Heji Wang.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 19 d'octubre 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 13 de maig de 2016, va acordar adjudicar a
Heji Wang una subvenció per import de 500,00 euros.
Vistos els escrits presentats per Heji Wang 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 14 d'octubre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que estableix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del Reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes
previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Atès l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció
de les entregues de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
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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
Heji Wang

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament 100% subvenció concedida

500,00 €

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.
1.5. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
la contractació de persones desocupades d'Onda 2016, d'Atomitrans Operadores, SL.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 19 d'octubre 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 d'abril de 2016, va acordar adjudicar a
Atomitrans Operadores, SL una subvenció per import de 1.500,00 euros.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament de la subvenció presentada per Atomitrans
Operadores, SL el 4 d'octubre de 2016 (NRE 19695).
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 18 d'octubre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que estableix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del Reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes
previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Atès l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció
de les entregues de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció concedida.
Segon. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la subvenció
concedida per la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a
l'aplicació 2016 24100 47000 (RC de 21/01/16 amb número d'operació 2.2016.1.01083) del
vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA /
JURÍDICA
Atomitrans Operadores, SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament 100% subvenció
concedida

1.500,00 €
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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.
1.6. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
la contractació de persones desocupades d'Onda 2016, d'Asiamarket Onda, SL.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 19 d'octubre 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 13 de maig de 2016, va acordar adjudicar a
Asiamarket Onda, SL una subvenció per import de 1.200,00 euros i el pagament de la
bestreta del 50% de la mateixa, per import de 600,00 euros.
Vistos els escrits presentats per Asiamarket Onda, 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 18 d'octubre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que estableix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del Reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes
previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.

Atès l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció
de les entregues de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció concedida.
Segon. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la subvenció
concedida per la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a
l'aplicació 2016 24100 47000 (RC de 21/01/16 amb número d'operació 2.2016.1.01083) del
vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA /
JURÍDICA
Asiamarket Onda, SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament del 50% restant de la
subvenció concedida

600,00 €

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.
1.7. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
la contractació de persones desocupades d'Onda 2016, d'Eléctrica García Vázquez,
SL.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 20 d'octubre 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
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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
Eléctrica García Vázquez, SL una subvenció per import de 1.000,00 euros i el pagament de
la bestreta del 50% de la mateixa, per import de 500,00 euros.
Vistos els escrits presentats per Eléctrica García Vázquez, 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 19 d'octubre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que estableix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del Reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes
previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Atès l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció
de les entregues de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:

Primer. Aprovar la justificació de la subvenció concedida.
Segon. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la subvenció
concedida per la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a
l'aplicació 2016 24100 47000 (RC de 21/01/16 amb número d'operació 2.2016.1.01083) del
vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA /
JURÍDICA
Eléctrica García Vázquez, SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament del 50% restant de
la subvenció concedida

500,00 €

Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l'obligació del punt anterior.
Quart. Notificar este acord a la interessada i traslladar-lo a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis:
"Projecció de pel·lícules en les sales de la Cassola i Mònaco, lloguer i transport de les
pel·lícules del cine d'estrena i manteniment de la sala de projeccions del Mònaco".
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 25 d'octubre de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de serveis: "Projecció de
pel·lícules en les sales de la Cassola i Mònaco, lloguer i transport de les pel·lícules del cine
d'estrena i manteniment de la sala de projeccions del Mònaco", el pressupost base de
licitació de la qual és de 25.811,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (5.420,31 €), que suposa
un import total de 31.231,31 € (IVA inclòs), i una duració inicial d'1 any, prorrogable fins a un
màxim de 2 anys.
Vistos els informes favorables del servei de data 11/10/2016 i jurídic de data 25/10/2016.
Vista la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per l'interventor municipal.
Atès el que disposa l'article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), sobre aprovació de l'expedient de contractació i obertura del procediment
d'adjudicació del mateix.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
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Primer. Aprovar l'expedient per a la contractació ordinària de “Projecció de pel·lícules en les
sales de la Cassola i Mònaco, lloguer i transport de les pel·lícules del cine d'estrena i
manteniment de la sala de projeccions del Mònaco” (atés que no hi ha urgència ni
emergència en la mateixa), mitjançant procediment negociat sense publicitat per raó de la
quantia i utilitzant diversos criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Sotmetre el contracte a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i
suficient per a finançar les obligacions derivades del mateix en els exercicis corresponents.
Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el perfil de contractant municipal.
Quart. Invitar a participar a un mínim de 3 empresaris que seran seleccionats d'acord amb
els criteris objectius de solvència establerts en el plec de clàusules administratives
particulars.
Cinquè. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de promoció cultural i
serveis a la ciutadania.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'aprovació de la realització dels cursos i tallers del Programa Municipal
d’Activitats Formatives, per al primer quadrimestre del curs 2016-2017.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 21 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist que l'Àrea de Promoció Cultural i Serveis a la Ciutadania, departament d'Educació, ha
instruït expedient per a la realització del Programa Municipal d'Activitats Formatives per a
majors de 16 anys, dels cursos següents:
Nom dels cursos i tallers
Pintura Tradicional sobre Taulell
Tècniques de Decoració Ceràmica
Rakú
Pintura a l'Oli, grups: A, B i C
Pintura amb Tècniques Mixtes
Dibuix Artístic del Natural
Disseny Gràfic amb Ordinador. Grup Inici (Photoshop)
Retoc Fotogràfic amb Ordinador (Photoshop)
Brodat a Mà, grups: A i B
Tuls i Calats, grups: A i B
Costura
Patchwork, grups: A i B
Boixets, grups: A i B

Nom dels cursos i tallers
Ioga Teràpia, grups: A i B
Zumba, grups: A i B
Iniciació a la Pràctica del Mindfulness
Aprofundiment en la pràctica de Mindfulness: Balanç Emocional
Reeducació Postural Global
Alimentació Saludable i Receptes Saludables per a Tots (NOVETAT)
Pensament Positiu: Una actitud per a afrontar la vida (NOVETAT)
L'art de cuidar-se: Com millorar la teua autoestima (NOVETAT)
Intel·ligència Emocional (NOVETAT)
Vist que el Programa Municipal d'Activitats Formatives de l'Ajuntament d'Onda té com a
objectiu promoure la formació permanent i la participació social per tal de millorar la qualitat
de vida de la ciutadania. Aquest programa s'incardina dintre de la promoció d'educació
permanent municipal des de la vessant de la formació no reglada.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 31/07/2015, va aprovar la contractació
del servei de «Monitors per als cursos del Programa Municipal d'Activitats Formatives i
Tallers Didàctics del Museu del Taulell» amb un pressupost base de licitació de 121.264,57 €
(21% IVA inclòs) i una duració inicial d'1 any, prorrogable fins a un màxim de 2 anys.
Vist que l'Ajuntament d'Onda, va formalitzar el contracte per a dur a terme la gestió dels
monitors per a la realització dels cursos del Programa Municipal d'Activitats Formatives amb
l'empresa Gestiona Cultura, SLU en data 02/10/2015.
Atesa l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per assistència d'Activitats Formatives
programades per l'Ajuntament d'Onda, modificada i aprovada en 2013 i el Reglament de
funcionament del programa d'Activitats Formatives i Socioculturals, de data 22 d'agost de
2012.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de las Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la
Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny de delegació de competències.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la realització dels cursos i tallers del Programa Municipal d'Activitats
Formatives per al primer quadrimestre del curs 2016-2017.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'aprovació pagament del 70% de la subvenció concedida al Club
Esportiu Cos i Ment, per a la realització d'activitats esportives per a entitats sense
ànim de lucre d'Onda (pressupost 2016).
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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 20 d'octubre 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 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 (pressupost 2016), el 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 4.783,00€ 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 1.394,89 €.
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 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 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 l'informe emès pel tècnic d’Esports, amb data 20 d'octubre de 2016.
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.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats

Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la bestreta per import de 976,42€ corresponent al 70 % de la subvenció
concedida per a l'exercici 2016 al Club Esportiu Cos i Ment amb CIF .
Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació per 976,42€ corresponent a la bestreta del
70% de l'import de la subvenció concedida al Club Esportiu Cos i Ment, a càrrec a l'aplicació
pressupostària 2016 340 48000 (RC núm. 2.2016.101805) 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.
1.11. Proposta de justificació i pagament del 30% de la subvenció al Club Azulev FS.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 20 d'octubre 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 (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.
Vista la sol·licitud de subvenció presentada per Jose Luis Navarro Garcia, amb NIF , com a
representant del Club Azulev FS Onda, CIF , el 1 de abril de 2016 (RE 6326) amb un project
de 6.368€ 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 Azulev
F.S per import total de 4.452,92€.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 19 de maig
de 2016 (RE 9801) per Jose Luis Navarro Garcia, com a representant del Club Azulev FS
amb CIF .
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Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 3 de juny de 2016 va aprovar el
pagament de 3.117,04€ corresponent al 70% de l'import total de la subvenció concedida.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció i pagament del 100% de la mateixa
presentada el dia 22 de setembre 2016 amb registre d'entrada número 18486 per Jose Luis
Navarro Garcia, com a representant del Club Azulev FS con CIF .
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Azulev FS 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 Agència tributària, 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'esmentat
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives que es relacionen a
continuació:
NÚM. FRA.

DATA FRA.

PAGAMENT PROVEÏDOR

CONCEPTE

EX27/16

19/09/16

19/09/16

Fed Futbol CV

Inscrip reg pref llic t16/17

365,00

48

31/03/16

Olimpic Esport CB

45 dessuadores

490,05

47

31/03/16

31/03/16

Olimpic Esport CB

45 samarretes

272,25

46

31/03/16

31/03/16

Olimpic Esport CB

15 equipacions Regional

453,75

45

31/03/16

31/03/16

Olimpic Esport CB

15 equipacions Div Plata

453,75

44

31/03/16

31/03/16

Olimpic Esport CB

20 xandalls

52

29/02/16

29/02/16

Clefemarsa SL

450 ampolles d'aigua

108,9

EX11/16

15/03/16

15/03/16

Fed Futbol CV

Despeses federatives

100,00

F-S 13/16

18/01/16

18/01/16

Asoc Amigos FS CS

Inscripc. arbitratge local T15/16

450,00

F-S 12/16

18/01/16

18/01/16

Asoc Amigos FS CS

Lic Segur Equip lliga T15/16

410,00

F-S 11/16

18/01/16

18/01/16

Asoc Amigos FS CS

arbitratge lig Plata 15/16

225,00

F-S 10/16

18/01/16

18/01/16

Asoc Amigos FS CS

Lic arbitratge div Plata T15/16

485,00

F-S 09/16

18/01/16

18/01/16

Asoc Amigos FS CS

Segur lig Div Plata FS T15/16

495,00

*F-S 08/16

18/01/16

18/01/16

Asoc Amigos FS CS

Inscripc. arbitratge Plata T15/16

495,00

F-S 38/16

8/09/16

8/09/16

Asoc Amigos FS CS

*16/0590

22/08/16

22/08/16

Fed Futbol
Arbitros)

8970016/657

20/04/16

20/04/16

CEPSA

desplaçament Benicarló

50,01

8970016/463

16/03/16

16/03/16

CEPSA

desplaçament Benifairó

49,96

7230016/179

26/02/16

26/02/16

CEPSA

desplaçament San Juan

50,00

TOTAL

31/03/16

CV

Fiança temp / cota pendent
(comite desplaçament dietes col·legiats
Reg Pref/copa senior

IMPORT €

484

311,00
994,00

6742,67

Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, el 20 d'octubre de 2016, en el qual minora
la factura 16/0590 en 142€ (corresponent als arbitratges dels partits de 25/10/15 i de
27/09/15) i la factura FS08/16 en 90€ (corresponent als arbitratges dels partits de 26/09/15 i
de 24/10/15) per estar fóra del període de justificació indicat en la Base 15ª.
Vist que l'import total de la justificació és superior a la quantitat del pressupost del projecte

presentat i que els conceptes de les factures presentades es consideren adequats 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; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.382/2011, d'11 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 Azulev FS Onda
amb CIF .
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació, per la quantitat de 1.335,88€ corresponent
al 30% restant de l’import de la subvenció concedida al Club Azulev FS Onda amb CIF per a
l’exercici 2016 a càrrec de l'aplicació pressupostària 340.48000 del vigent Pressupost
General (RC22016101805).
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.
1.12. 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 en el Procediment ordinari 000306/2014
del Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Castelló.
Secretaria dóna compte de la Sentència número 231/2016 del Jutjat del Contenciós
Administratiu número 2 de Castelló, de data 17 d'octubre de 2016, dictada en el
Procediment ordinari 000306/2014, per la qual es desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per Joaquín Arrando García i Lorena Grifol Prades, contra el Decret
de l'Alcaldia número 862/2014 de resolució del recurs de reposició contra l'acord de la Junta
de Govern Local de 14 d'octubre de 2013, de denegació de llicència d'edificació de vivenda
unifamiliar al polígon 30, parcel·la 49 d'esta localitat.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord i
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còpia de la Sentència a la Secció d'Urbanisme.
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
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