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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 18
Data: 6 de maig de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 29 d'abril de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 38/2016.
1.3. Proposta d'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de
sis beques de formació en pràctiques per a persones amb discapacitat a realitzar en
l'Ajuntament, en el marc del programa de pràctiques formatives de l'Excma. Diputació
Provincial de Castelló.
1.4. Proposta d'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de
dos beques de formació en pràctiques per a dones supervivents a la violència de
gènere a realitzar en l'Ajuntament, en el marc del programa de pràctiques formatives de
l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.
1.5. Proposta de concessió d'ajudes a domicili (SAD) corresponents als mesos de març a juny
de l'exercici 2016.
1.6. Proposta de concessió d'ajudes a domicili (SAD) corresponents als mesos de maig a
desembre de l'exercici 2016.
1.7. Proposta de modificació de llicència d'obres per a reforma de nau per a nova exposició i
aules en la Ctra. CV-20, km. 6,2, sol·licitada per “Schlüter-Systems, S.L.”
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal de demolició sol·licitada per José Sagredo
Escudero per a derrocament de vivenda en el carrer La Cosa, núm. 37.
1.9. Proposta d'aprovació dels convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques
formatives no laborals de l'alumnat del curs "Servici bàsic de restauració".
1.10.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
Operacions bàsiques de restaurant i bar (HOTR0208).
1.11.Proposta d'aprovació del conveni marc de col·laboració amb la “Universitat Jaume I”.

1.12.Proposta d'autorització del canvi del mix comercial dels llocs núm. 3, 10, 17, 18, 19 i 32
del Mercat Municipal.
1.13.Proposta d'aprovació de la 3a revisió de preus del contracte “Neteja dels col·legis públics,
pavellons esportius i dependències municipals”.
1.14.Proposta de rectificació d'errors de l'acord de la Junta de Govern Local, de data
04/03/2016 de l'adjudicació del contracte: "Perruqueria del Centre Integral de Majors".
1.15.Proposta d'aprovació de la 3a revisió de preus del contracte “Impressió, fotocopiat i
escanejat en règim d'arrendament així com el seu manteniment per a les distintes
dependències municipals”.
1.16.Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de serveis: “Monitors per als
cursos del programa municipal d'activitats formatives”.
1.17.Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de subministraments:
"Subministrament de combustible a vehicles i edificis municipals".
1.18.Proposta d'incoació de l'expedient per a la concessió de les parades 3, 10, 17, 18, 19 i 32
del Mercat Municipal.
1.19.Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis:
"Manteniment i suport tècnic per als sistemes d'informació d'arxiu, biblioteca i serveis
socials: Opendoc, catàleg audiovisual biblioteca, suport per a escolarització, gestió de
rebuts per a serveis socials i gestió d'avisos 010".
1.20.Proposta d'adjudicació del contracte de gestió de servei públic: "Gestió del bar-cafeteria
del CIM i cafeteria del Centre de Dia".
1.21.Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació de la concessió: "Escoletes d'Estiu,
de Nadal i de Pasqua".
1.22.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 29 d'abril de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 29 d'abril de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 38/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 4 de maig 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
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organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d'alcalde i
regidors.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 38/2016, que recullen les factures per despeses
corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
Atés que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny, de delegació de competències, modificat per decret de l'alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d'alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 38/2016 per import de 115.373,49 euros
corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió de sis beques de formació en pràctiques per a persones amb discapacitat
a realitzar en l'Ajuntament, en el marc del programa de pràctiques formatives de
l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 4 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les Bases de subvencions econòmiques destinades a l'assignació, pels ajuntaments
beneficiaris, de beques de formació en pràctiques a persones amb discapacitat de la
Diputació Provincial de Castelló, publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 33
de data 17 de març de 2016.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 8 d'abril es va aprovar sol·licitar a la
Diputació Provincial una subvenció per a finançar la concessió de 6 beques de formació en

pràctiques per a persones amb discapacitat.
Vist l'expedient 214/2016/6 tramitat per a l'aprovació de les bases reguladores de la
convocatòria per a la concessió de sis beques de formació en pràctiques per a persones
amb discapacitat a realitzar en l'Ajuntament en l'exercici 2016.
Vist que, a pesar que la base 9 establix que “notificada la concesión de subvención
económica, por cada Ayuntamiento beneficiario se iniciará con carácter inmediato el
procedimiento tendente a la adjudicación de las becas..”, en la mateixa base s'exigix que
amb anterioritat al 16 de maig de 2016 s'haurà de formalitzar davant de la Diputació
Provincial la certificació de l'acord de selecció.
Vista l'Ordenança General de Subvencions d'Onda, aprovada en data 30 de gener de 2006 i
publicada en el BOP número 31, de 14 de març de 2006 i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Vistos els certificats de la Intervenció de Fons, sobre retencions de crèdit de 26 d'abril de
2016 i número d'operació 2.2016.1.09048.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la intervenció de Fons.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de 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 el decret d'alcaldia número 1337/2015 de 22 de juny, de delegació de
competències.
PROPOSA:
Primer. Aprovar les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de sis beques
de formació en pràctiques a persones amb discapacitat a realitzar en l'Ajuntament en
l'exercici 2016.
Segon. Aprovar l'autorització del gasto per import de 6.422,88 euros, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 24100/48002 i 24100/16006 del vigent Pressupost Ordinari.
Tercer. Ordenar la publicació de la convocatòria en el BOP, en el Tauler d'Edictes municipal i
en la pàgina web municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la
concessió de dos beques de formació en pràctiques per a dones supervivents a la
violència de gènere a realitzar en l'Ajuntament, en el marc del programa de pràctiques
formatives de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 26 d'abril de 2016, que diu:
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“Vistes les Bases de subvencions destinades a l'assignació, pels ajuntaments beneficiaris,
de beques de formació en pràctiques a dones supervivents a la violència de gènere de la
Diputació Provincial, publicades en el Butlletí Oficial de la Província número 33 de 17 de
març de 2016.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 8 d'abril es va aprovar sol·licitar a la
Diputació Provincial una subvenció per a finançar la concessió de 2 beques de formació en
pràctiques per a dones supervivents a la violència de gènere
Vist l'expedient 214/2016/7 tramitat per a l'aprovació de les bases reguladores de la
convocatòria per a la concessió de dos beques de formació en pràctiques per a dones
supervivents a la violència de gènere a realitzar en l'Ajuntament en l'exercici 2016.
Vist que, a pesar que la base 9 establix que “notificada la concesión de subvención
económica, por cada Ayuntamiento beneficiario se iniciará con carácter inmediato el
procedimiento tendente a la adjudicación de las becas..”, en la mateixa base s'exigix que
amb anterioritat al 16 de maig de 2016 s'haurà de formalitzar davant de la Diputació
Provincial la certificació de l'acord de selecció.
Vista l'Ordenança General de Subvencions d'Onda, aprovada en data 30 de gener de 2006 i
publicada en el BOP número 31, de 14 de març de 2006 i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Vistos els certificats de la Intervenció de Fons, sobre retencions de crèdit de 26 d'abril de
2016 i números d'operacions 2.2016.1.09047.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la intervenció de Fons.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de 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 el decret d'alcaldia número 1337/2015 de 22 de juny, de delegació de
competències.
PROPOSA:
Primer. Aprovar les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de dos beques
de formació en pràctiques a dones supervivents a la violència de gènere a realitzar en
l'Ajuntament en l'exercici 2016.
Segon. Aprovar l'autorització del gasto per import de 2.140,96 euros, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 24100/48003 i 24100/16006 del vigent Pressupost Ordinari.
Tercer. Ordenar la publicació de la convocatòria en el BOP, en el Tauler d'Edictes municipal i
en la pàgina web municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de concessió d'ajudes a domicili (SAD) corresponents als mesos de

març a juny de l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 28 d'abril de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajuda
individualitzada d'emergència per a la prestació d'ajuda a domicili corresponent a l'exercici
2016.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 28 d'abril de 2016.
Considerant que l'art. 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema
de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establix que correspon a les
Entitats Locals Municipals, la gestió dels programes i de les ajudes econòmiques que li puga
encomanar l'Administració de la Generalitat, segons es determina mitjançant un acord
d'ambdós Administracions, dins del marc del Pla Concertat que es desenvolupe
reglamentàriament.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en l'informe, corresponents a la prestació
del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), han firmat, i així consta en la sol·licitud d'ajuda
individual en el departament de Serveis Socials, la declaració de no estar sotmés en cap
prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03) i del
compliment d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren
exigit.
Considerant que també consta en l'expedient, l'informe emés pel servei de recaptació
municipal acreditatiu que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries amb la
Corporació, la validesa del qual acaba el 22 de juny de 2016.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vist l'intervingut i conforme de la proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atés el dispost en l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències, en
el punt quart, B, s'atribueix a la Junta de Govern Local: “12. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSE
Primer. Aprovar les següents ajudes individualitzades d'emergència per a la prestació del
servei d'ajuda a domicili segons el detall que s'acompanya corresponent als mesos de març
a juny de l'exercici 2016:
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
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NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

QUANTÍA

1

54/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica)

900,00 €

TOTAL

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

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

900,00 €

Estes ajudes quedaran interrompudes en cas de variació de les circumstàncies personals i
familiars que van motivar la concessió de les mateixes: en estos casos es realitzarà, si és
procedent, el reintegrament de les quantitats corresponents.
Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes
individualitzades d'emergència per a la prestació del servei d'ajuda a domicili corresponent
als mesos de març a juny de l'exercici 2016 (directes als sol·licitants), aprovades en el punt
primer A, relacionades en l'annex I, per import de 900,00 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.09101) del vigent
pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt primer.
Quart. Notificar la present resolució als interessats i traslladar-la a l'Àrea d'Hisenda. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta de concessió d'ajudes a domicili (SAD) corresponents als mesos de
maig a desembre de l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 28 d'abril de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajuda
individualitzada d'emergència per a la prestació d'ajuda a domicili corresponent a l'exercici
2016.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 28 d'abril de 2016.
Considerant que l'art. 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema
de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establix que correspon a les
Entitats Locals Municipals, la gestió dels programes i de les ajudes econòmiques que li puga
encomanar l'Administració de la Generalitat, segons es determina mitjançant un acord
d'ambdós Administracions, dins del marc del Pla Concertat que es desenvolupe
reglamentàriament.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en l'informe, corresponents a la prestació
del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), han firmat, i així consta en la sol·licitud d'ajuda
individual en el departament de Serveis Socials, la declaració de no estar sotmés en cap
prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03) i del
compliment d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren

exigit.
Considerant que també consta en l'expedient, l'informe emés pel servei de recaptació
municipal acreditatiu que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries amb la
Corporació, la validesa del qual acaba el 17 de setembre de 2016.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vist l'intervingut i conforme de la proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atés el dispost en l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències, en
el punt quart, B, s'atribueix a la Junta de Govern Local: “12. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSE
Primer. Aprovar les següents ajudes individualitzades d'emergència per a la prestació del
servei d'ajuda a domicili segons el detall que s'acompanya corresponent als mesos de maig
a desembre de l'exercici 2016:
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

QUANTÍA

1

57/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 1h/sem. at. domestica)

1.360,00 €

2

58/16 SAD

SAD (modalidad at Personal,
2h/sem.)

3

59/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica)

1.700,00 €

4

60/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 2h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. domestica)

1.360,00 €

5

61/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 2h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. domestica)

1.360,00 €

6

62/16 SAD

SAD (modalidad at Personal,
2h/sem.)

7

63/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 2h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. domestica)

1.360,00 €

8

64/16 SAD

SAD (modalidad at Personal,
3h/sem.)

1.020,00 €

9

65/16 SAD

SAD (modalidad at Personal,
2h/sem.)

680,00 €

680,00 €

680,00 €
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NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

QUANTÍA

10

66/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica)

1.700,00 €

11

67/16 SAD

SAD (modalidad at Personal,
2h/sem.)

TOTAL

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

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

680,00 €
12.580,00 €

Estes ajudes quedaran interrompudes en cas de variació de les circumstàncies personals i
familiars que van motivar la concessió de les mateixes: en estos casos es realitzarà, si és
procedent, el reintegrament de les quantitats corresponents.
Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes
individualitzades d'emergència per a la prestació del servei d'ajuda a domicili corresponent
als mesos de maig a desembre de l'exercici 2016 (directes als sol·licitants), aprovades en el
punt primer A, relacionades en l'annex I, per import de 12.580,00 euros, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.09102) del
vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt primer.
Quart. Notificar la present resolució als interessats i traslladar-la a l'Àrea d'Hisenda. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta de modificació de llicència d'obres per a reforma de nau per a nova
exposició i aules en la Ctra. CV-20, km. 6,2, sol·licitada per “Schlüter-Systems, S.L.”
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'escrit presentat el 16 de desembre de 2015 per la mercantil “Schlüter-Systems, S.L”,
amb CIF i domicili als efectes de notificacions en l'apartat de correus número 264, d'Onda,
de sol·licitud de modificació de la llicència d'edificació per a reforma de nau per a nova
exposició i aules, atorgada per la Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2015, per
augment de la superfície i del pressupost.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient que es mostren favorables a la
modificació de la llicència d'obres sol·licitada.
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.
Vist que l'immoble sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de
1.998, com a sòl urbà industrial, zona UI-6, amb la urbanització acabada i amb tots els
servicis urbanístics.

Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús a què es destina la dita edificació és
conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté la dita Ordenança.
Considerant que l'alcalde-president és l'òrgan competent per a l'atorgament (en este cas
modificació) de la llicència referida, 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. Modificar la llicència d'obres per a reforma de nau per a nova exposició i aules,
sol·licitada per la mercantil “Schlüter-Systems, S.L”, amb CIF i domicili als efectes de
notificacions en l'apartat de correus número 264, d'Onda, per augment de la superfície
construïda i del pressupost, en l'immoble situat en la CV-20, km. 6,2, amb referència
cadastral 9268905YK3296N0004XS, segons projecte modificat redactat pels arquitectes
Juan Ramón Domínguez Catalá, José María Medrano Andrés i Gustavo Sáez González,
visat pel col·legi professional amb data 11 de desembre de 2015. El nou pressupost declarat
és de 186.446,40 (liquidació complementària de 18.669,40 €), sent el constructor la
mercantil “Editecnos, S.L.U”.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, de
conformitat amb l'article 219.1 de la LOTUP.
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. S'haurà de complir el grafiat en l'últim pla aportat de seguretat contra incendis.
4. 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.
5. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, firmada pel tècnic director de les mateixes i visat pel col·legi
professional corresponent, acompanyat del certificat del gestor de residus que ha rebut els
mateixos.
6. No està autoritzat per a iniciar les obres fins que haja aportat la documentació següent:
a) Nomenament de director d'execució d'obra i coordinador de seguretat i salut.
b) Estudi de gestió de residus.
c) Qüestionari d'estadística.
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Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Iniciació: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B) Execució de les obres: 6 mesos, comptats des de l'endemà de la recepció de la
notificació del present acord.
Els referits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat sempre que la llicència siga conforme amb la
legislació vigent en el moment de sol·licitud de pròrroga, de conformitat amb l'article 225.2
de la LOTUP.
Quart. Notificar el present acord a la mercantil interessada i traslladar del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal de demolició sol·licitada per José
Sagredo Escudero per a derrocament de vivenda en el carrer La Cosa, núm. 37.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/17, de sol·licitud de llicència municipal de demolició de
José Sagredo Escudero, amb NIF i domicili als efectes de notificacions en , per al
derrocament de vivenda unifamiliar en el carrer La Cosa, núm. 37, segons projecte redactat
per l'arquitecte tècnic Emilio Llobat Guarino. Hi ha estudi bàsic de seguretat i salut i estudi
de gestió de residus.
Vist que consta en l'expedient la còpia de la carta de pagament de depòsit de fiança, per
import de 500 €, a fi de garantir la reposició de ferms, paviments i servicis urbans que
pogueren veure's afectats, amb un termini de garantia de 3 mesos des de la presentació,
en estes oficines, del certificat final d'obres.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que la parcel·la de referència està classificada 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 zona U-1, amb la 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 a què es destina les esmentades obres
és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté l'Ordenança.
L'edificació a derrocar no es troba protegida ni inclosa en el catàleg de protecció de

patrimoni arquitectònic aprovat en 1988. Actualment es troba afectat per alineació oficial i no
té pendent cap cessió viària.
Considerant que les mencionades obres de derrocament 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 e) de la LOTUP subjecta a llicència municipal prèvia les obres
de demolició de les construccions. 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 de demolició a José Sagredo Escudero, amb NIF i
domicili als efectes de notificacions en , per al derrocament de vivenda unifamiliar en el
carrer La Cosa, núm. 37, amb referència cadastral 3175225YK3237N0001ZW, segons
projecte de derrocament redactat per l'arquitecte tècnic Emilio Llobat Guarino, visat pel
col·legi professional amb data 30 de març de 2016. Hi ha estudi bàsic de seguretat i salut i
estudi de gestió de residus. El pressupost declarat de les obres és de 6.576,23 euros, sent el
constructor Construccions 2000 CB.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanyen a 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.
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4. L'interessat no podrà iniciar les obres de derrocament fins que haja aportat davant d'este
Ajuntament el document d'acceptació de residus firmat per empresa registrada.
5. En la fatxada que done a via pública es col·locaran senyalitzacions i proteccions com a
xarxes, lones, així com una pantalla rígida inclinada, que arreplegue les runes o ferramentes
que pogueren caure. A més s'hauran d'impermeabilitzar les parets mitgeres contigus i
preveure l'arreplega de l'aigua de pluja.
6. Haurà de prendre les mesures oportunes per a comprovar la inexistència de servituds de
línies elèctriques o de gas i assegurar el perímetre afectats pels treballs de demolició en la
parcel·la.
7. Haurà de deixar les parets mitgeres en bon estat, impermeabilitzades per a evitar danys i
filtracions a finques contigus.
8. Durant les obres de demolició no s'acceptaran marques de rodaments de fang, ni terra en
els vials i voreres, havent de netejar-se estos pels propis operaris de l'obra de manera diària.
9. Es protegiran els elements de servicis públics que puguen ser afectats pel derrocament
com a boques de reg, trapes, engolidors, arbres, fanals i voreres, així com tot el mobiliari
urbà.
10. Durant l'execució del derrocament es procedirà al regat de les runes, per a minimitzar la
producció de pols i la protecció de la via pública.
11. 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.
12. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, firmada pel tècnic director de les mateixes i visat pel col·legi
professional. També s'haurà d'aportar el certificat del gestor de residus.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Iniciació: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B)

Execució de les obres: dos mesos, comptat des de la data de la iniciació.

Els referits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat sempre que la llicència siga conforme amb la
legislació vigent en el moment de sol·licitud de pròrroga.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.9. Proposta d'aprovació dels convenis de col·laboració per a la realització de
pràctiques formatives no laborals de l'alumnat del curs "Servici bàsic de restauració".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les Bases elaborades per a la selecció de l'alumnat de l'acció formativa “Servici bàsic
de restauració”, dirigida a persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserix, a
realitzar en els Salons Princesa, aprovades per acord de la Junta de Govern local de data 1
d'abril de 2016.
Vistos els esborranys dels convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques
formatives no laborals de l'alumnat del curs "Servici bàsic de restauració", a subscriure entre
l'Ajuntament d'Onda i les entitats: Pizzeria 2000, SL; B.Opera XXI, SL; Racó del Voramar,
SL; Restaurante Rafael, SL; NH Hoteles; Cafeteria La Panderola; Mana Bar, CB; Miralcamp
Restauración, SL; La Cazuelita; Salones Princesa; Brisamar Group Betxí, SL.
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 els convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques formatives no
laborals de l'alumnat del curs "Servici bàsic de restauració” entre l'Ajuntament d'Onda i les
entitats:
Pizzeria 2000, SL con CIF número:
B.Opera XXI, SL con CIF número:
Racó del Voramar, SL con CIF número:
Restaurante Rafael con CIF número:
NH Hotels con CIF número
Cafeteria La Panderola (Juan López Robles) con NIF número:
Mana Bar, CB con CIF número:
Miralcamp Restauración, SL con CIF número:
La Cazuelita (Maria Chaves Galvin) con NIF número:
Salones Princesa con CIF número:
Brisamar Group Betxi, SL con CIF número:
Segon. Facultar a l'Alcaldia Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Comunicar este acord a les entitats col·laboradores.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.10. 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 Operacions bàsiques de restaurant i bar (HOTR0208).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 de maig 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
desocupades 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 Operacions bàsiques de restaurant i bar (HOTR0208).
Vist que el Certificat de Professionalitat Operacions bàsiques de restaurant i bar
(HOTR0208) requerix uns espais, instal·lacions i equipaments mínims que són els següents:
Espai Formatiu

Superfície m² 15 alumnes

Aula polivalent

30

Taller de restaurant i bar

90

Magatzem

20

Espai formatiu

Equipament

Aula polivalent

•
•
•
•
•
•

Pissarres per a escriure amb retoladors
Equips audiovisuals
Rotafolios
Material d'aula
Taula i cadira per a formador
Taules i cadires per a alumnes

Taller de restaurant i bar
(Àrea de menjador)

•

Menjador equipat, decorat i preparat per a poder realitzar
un adequat servei
Taules de menjador de distintes formes i grandàries
Taulers, mitges llunes i quarts de lluna
Cadires
Aparador de menjador
Gueridones (taules auxiliars)
Carros diversos (propis de menjador)
Chambrer
Calfadors de plats
Vitrina expositora

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de restaurant i bar
(Àrea de bar)

El bar requerix de:
• Una barra o mostrador amb botellers
• Pica
• Sotobanco, amb frigorífic que servisca de suport de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magatzem

cafetera
Estanteries per a la col·locació de begudes
Frigorífic boteller
Cafetera express
Molinet i dosificador de café
Planxa
Torradora
Termos per a llet
Liquadora
Batedora Espremedora
Productora de gel
Picadora de gel
Llavaplats, lavavasos
Microones
Taules i cadires per a saló i terrassa
Tamborets per a barra de bar

Estanteries

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 però no compta amb un taller de restaurant i
bar 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 restaurant i bar 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
Operacions bàsiques de restaurant i bar (HOTR0208).
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 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
Operacions bàsiques de restaurant i bar (HOTR0208).
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.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta d'aprovació del conveni marc de col·laboració amb la “Universitat
Jaume I”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació d'un conveni marc de col·laboració amb la
Universitat Jaume I, per a l'establiment de programes de col·laboració que permetrà obtindre
millores en els serveis que es presten a la societat.
Vist l'interés d'ambdós entitats a adequar la col·laboració mútua per mitjà de la firma d'un
conveni marc que permeta l'aprofitament dels recursos recíprocs, per a l'elaboració
d'estudis, informes, assessorament tècnic, disseny i seguiment de programes, projectes de
desenrotllament, plans formatius i culturals, atès que les dos entitats es troben en un mateix
àmbit social, cultural i econòmic.
Vist l'esborrany del conveni marc de col·laboració.
Vist l'informe tècnic favorable, emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
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 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, A atribuïx a la
Junta de Govern, “3. L'aprovació de convenis de col·laboració amb altres entitats”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'esborrany del Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I, i
l'Ajuntament d'Onda, per a l'establiment de programes de col·laboració que permetrà
obtindre millores en els serveis que es presten a la societat.
Segon. Facultar en l'Alcaldia-Presidéncia per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Traslladar el present acord a l'interessat.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta d'autorització del canvi del mix comercial dels llocs núm. 3, 10, 17, 18,
19 i 32 del Mercat Municipal.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 de maig de 2016, que diu:

“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23/4/2012, va aprovar l'adjudicació de
la concessió ordinària dels llocs del Mercat Municipal, a l'Associació Local de Venedors del
Mercat Municipal i Pescateria d'Onda, per un cànon de 31.272,00 euros/anuals, oferit a la
totalitat dels llocs del Mercat Municipal, i un termini d'execució inicial de 10 anys, prorrogable
per períodes de 5 anys fins al màxim legal permés (75 anys).
Vist que en data 24/4/2012 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Vist l'escrit presentat en data 03/05/2016 pel president de l'Associació Local de Venedors del
Mercat Municipal i Pescateria d'Onda en què sol·licita el canvi en el mix comercial dels llocs
núm. 3, 10, 17, 18, 19 i 32 del Mercat Municipal que es troben tancats en l'actualitat i
pertanyen a l'Ajuntament d'Onda.
Vist que en el citat escrit se sol·licita que es mantinga l'actual Mix Comercial del Mercat
Municipal però es demana l'ampliació per als llocs núm. 3, 10, 17, 18, 19 i 32 de la manera
següent:
Lloc

Activitat

3

Productes congelats

10

Venda d'ous i Merceria i Paqueteria i Arreglaments de roba i T'i Café

17

Venda de productes envasats i alimentació seca i Productes de la llar i higiene

18

Venda de productes envasats i alimentació seca i Productes de la llar i higiene

19

Venda de productes envasats i alimentació seca i Productes de la llar i higiene

32

Productes ecològics

Atès que conforme a l'article 39 del Reglament de Règim Interior del Mercat Municipal
aprovat per l'Ajuntament en sessió plenària ordinària de data 11/9/2012:
Els canvis en la mescla comercial estaran subjectes a autorització municipal a proposta de
l'Associació.
Atès el que disposa l'article 12 del Plec de prescripcions tècniques reguladores de la
concessió aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 26/3/2012.
Atès l'atribució de competències al Ple atorgades per la Disposició Addicional 2a del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) en matèria de contractacions i concessions de
qualsevol classe quan el seu import supere el 10 % dels recursos ordinaris del Pressupost i,
en tot cas, els sis milions d'euros, així com els contractes i concessions plurianuals quan la
seua duració siga superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l'import
acumulat de totes les seues anualitats supere el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del Pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan siga superior a la
quantia assenyalada.
Vist l'informe tècnic favorable, emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Atès el que disposa l'article 23.2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
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del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i en la
resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar el canvi de mix sol·licitat, quedant el mix comercial del Mercat Municipal de
la manera següent:
Lloc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Destinació Actual
Pescateria
Pescateria
Pescateria i Productes congelats
Congelats
Carnicería-Charcutería
Saladures
Bar
Informació
Carnicería-Charcutería
Reparació de calçat i Botiga Multiprecio, Venda d'Ous, Merceria, Paqueteria,
Arreglaments de Roba i Te Café
Carnicería-Charcutería
Fruites i verdures
Carnicería-Charcutería
Fruites i verdures
Magatzem i cambra
Polleria
Herbolari, Bar-Cafeteria, Venda de Productes Envasats i alimentació seca i
Productes de la llar i higiene.
Multi-preu, Bar-Cafeteria, Venda de Productes Envasats i alimentació seca i
Productes de la llar i higiene
Bar-Cafeteria, Venda de Productes Envasats i alimentació seca i Productes de
la llar i higiene
Fruites i verdures
Forn
Polleria
Fruites i verdures
Carnisseria
Carnicería-Charcutería
Carnicería-Charcutería
Carnicería-Charcutería
Saladures
Saladures
Fruites i verdures, Herbolari, Productes Neteja i Olives i confitats
Olives i confitats
Fruites i verdures Herbolari, Productes Neteja i Productes ecològics
Carnicería-Charcutería
Fruites i verdures

Lloc
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Destinació Actual
Fruites i verdures
Carnicería-Charcutería
Fruites i verdures
Saladures
Carnicería-Charcutería
Frutos secs i pastisseria
Forn
Carnicería-Charcutería

Segon. Notificar el present acord a l'Associació Local de Venedors del Mercat Municipal i
Pescateria d'Onda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta d'aprovació de la 3a revisió de preus del contracte “Neteja dels
col·legis públics, pavellons esportius i dependències municipals”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 20 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 04/03/2013, d'adjudicació del contracte
“Neteja dels col·legis públics, pavellons esportius i dependències municipals”, a la mercantil
Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per un import de 522.504,01 euros/anuals,
(21% IVA inclòs).
Vist que en data 12/03/2013 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 19/05/2014, d'aprovació de la 1a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de -444,13 € quedant el
mateix en un total de 522.059,88 €/anuals.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 20/04/2016, d'aprovació de la 1a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de -3.106,26 € quedant el
mateix en un total de 518.953,62 €/anuals.
Vist l'informe de l'enginyer municipal, de data 19/04/2016, segons el qual la variació aplicable
és del -0,680, la qual cosa suposa un disminució anual del contracte de -2,916,43 euros
(21% IVA inclòs), resultant un import global després de la revisió de 515.424,74 € (21% IVA
inclòs).
Atès la tanca 34a 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 establida en l'article 90.3 TRLCSP.
Atès els articles 89 i següents TRLCSP, pels que es regula la revisió de preus en els
contractes de les administracions públiques.
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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. Aprovar la revisió de preus del contracte “Neteja dels col·legis públics, pavellons
esportius i dependències municipals”, formalitzat en data 12/03/2013, consistent en el
disminució en un -0,680, corresponent al 85% de la variació de l'IPC durant el període març2015 a març-2016, aplicable a partir d'abril-2016.
Segon. Anul·lar l'autorització i disposició de la despesa per un import de -2,916,43
euros/anuals.
Tercer. Notificar el present acord a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA,
CIF , i domicili a Almassora, Camí Pla de Musseros s/n, recordant-li que, si és el cas, haurà
de presentar en Intervenció la factura corresponent a la diferència dels imports facturats des
d'abril-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 territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta de rectificació d'errors de l'acord de la Junta de Govern Local, de data
04/03/2016 de l'adjudicació del contracte: "Perruqueria del Centre Integral de Majors".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 29 d'abril de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en despatx extraordinari de data 04/03/2016, va aprovar
l'adjudicació de l'expedient de referència a Esther Ventura Balaguer, pel cànon de 100,00
euros/anuals (4% IVA inclòs).
Vist l'informe de la directora del CIM, de data 27/04/2016, en el que s'indica que hi ha un
error en l'IVA mencionat en quant que ha de ser el 21% i no el 4%, per tant el cànon a pagar
per la interessada és de 100,00 euros/anuals (21% IVA inclòs).
Atés l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, segons el qual les
Administracions Públiques poden en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,
rectificar els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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. Rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 04/03/2016, resultant el cànon
a pagar per l'adjudicatària és el de 100,00 euros (21% IVA inclòs)
Segon. Notificar el present acord a la contractista adjudicatària i requerir-li perquè ferm el
contracte administratiu en el termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba
la notificació.
Tercer. Ordenar la publicació de la rectificació en el perfil de contractant municipal.
Quart. 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.
1.15. Proposta d'aprovació de la 3a revisió de preus del contracte “Impressió,
fotocopiat i escanejat en règim d'arrendament així com el seu manteniment per a les
distintes dependències municipals”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 2 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 11/03/2013, d'adjudicació del contracte
“impressió, fotocopiat i escanejat en règim d'arrendament així com el seu manteniment per a
les distintes dependències municipals”, a la mercantil Electrogedex, SLU, per un import de
69.950,48 euros/anuals, (21% IVA inclòs).
Vist que en data 20/03/2013 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Vist que en data 02/03/2016, presenten escriptura de modificació de la denominació social
de l'empresa per la qual la mercantil passa a denominar-se Gdx-Group Technologic
Consulting, SLU.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 26/05/2014, d'aprovació de la 1a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de -59,46 € quedant el
mateix en un total de 69.891,02 €/anuals.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 20/04/2015, d'aprovació de la 1a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de -415,85 € quedant el
mateix en un total de 69.475,17 €/anuals.
Vist l'informe del tècnic mig d'informàtica, de data 26/04/2016, segons el qual la variació
aplicable és del -0,68%, el que suposa una disminució anual del contracte de -472,43 euros
(21% IVA inclòs), quedant un import global després de la revisió de 69.002,74 € (21% IVA
inclòs).
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Atès la clausula 15a 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 establida en l'article 90.3 TRLCSP.
Atès 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 “impressió, fotocopiat i escanejat en règim
d'arrendament així com el seu manteniment per a les distintes dependències municipals”,
formalitzat en data 20/03/2013, consistent en la disminució en un -0,68%, corresponent al
85% de la variació de l'IPC durant el període març-2015 a març-2016, aplicable a partir
d'abril-2016.
Segon. Anul·lar l'autorització i disposició de la despesa per un import de -472,43
euros/anuals.
Tercer. Notificar el present acord a la mercantil Gdx-Group Technologic Consultoria, SLU,
CIF , i domicili a Paterna, Ronda Guillermo Marconi, 11-A-10, recordant-li que, si és el cas,
haurà de presentar en Intervenció la factura corresponent a la diferència dels imports
facturats des d'abril-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 d'Alcaldia (secció
informàtica), als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de serveis: “Monitors
per als cursos del programa municipal d'activitats formatives”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 de maig de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 07/10/2013, va adjudicar a Eulen, SA,
el contracte: “Monitors per als cursos del programa municipal d'activitats formatives”,
formalitzat en data 15/10/2013, amb una duració de 2 anys, sense que existisca possibilitat
de pròrroga.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 10/03/2014, va aprovar la modificació
número 1 del contracte: “Monitors per als cursos del programa municipal d'activitats
formatives”, formalitzat en data 26/03/2014.

Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades d'ambdós contractes
l'interessat va depositar fiances, per import de 7.745,60 € i 766,63 €, cartes de pagament
amb número d'operació 3.2013.1.01484 i 3.2014.1.00424, de data 30/09/2013 i 26/03/2014,
respectivament.
Vist que ha transcorregut el termini de 6 mesos fixat com a període de garantia.
Vist l'anunci publicat en el Perfil de Contractant i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per
un termini de 15 dies, a què no s'ha presentat cap reclamació.
Vist l'informe redactat per la tècnica d'educació, de data 28/04/2016, 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 26/04/2016.
Atès el que disposa l'article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Tornar a la mercantil Eulen, SA, CIF les fiances depositades en concepte de
garantia del contracte: "Monitors per als cursos del programa municipal d'activitats
formatives", per import de 7.745,60 € i 766,63 €, cartes de pagament amb número
d'operació 3.2013.1.01484 i 3.2014.1.00424.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en les
oficines de la Tresoreria municipal l'original de les cartes de pagament.
Tercer. Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, als efectes
pressupostaris i comptables oportuns, 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.
1.17. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de
subministraments: "Subministrament de combustible a vehicles i edificis municipals".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 de maig de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de subministraments:
"Subministrament de combustible a vehicles i edificis municipals", el pressupost base de
licitació de la qual és de 45.000,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (9.450,00 €), que suposa
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un import total de 54.450,00 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys, prorrogable fins a
un màxim de 4 anys.
Vist l'informe del servei de data 02/05/2016.
Atès el que disposa l'article 109,1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), segons el
qual: La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu larticle 22 d'esta Llei.
Atès l'execució del contracte necessària per als fins del servei públic, de conformitat amb
allò que disposa l'article 22 TRLCSP, per tractar-se el seu objecte d'una competència
municipal arreplegada en l'article 33 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Incoar expedient per a la contractació ordinària de referència (atés que no hi ha
urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de procediment obert i utilitzant diversos
criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Comunicar el present acord a l'Àrea de territori, sostenibilitat i dinamització
econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. Proposta d'incoació de l'expedient per a la concessió de les parades 3, 10, 17,
18, 19 i 32 del Mercat Municipal.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 4 de maig de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23/04/2012, va aprovar l'adjudicació
de la concessió ordinària de les parades del Mercat Municipal, a l'Associació Local de
Venedors del Mercat Municipal i Pescateria d'Onda, per un cànon de 31.272,00 euros/anuals
(IVA exempt), oferit a la totalitat de les parades del Mercat Municipal, i un termini d'execució
inicial de fins al 24/04/2022, prorrogable per períodes de 5 anys fins al màxim legal permés
(75 anys).
Vist que en data 24/04/2012 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Vista la proposta del tinent alcalde de l'Àrea de territori, sostenibilitat i dinamització
econòmica, de data 03/05/2016, per la que sol·licita la licitació de les parades vacants en

l'actualitat conforme al mix comercial vigent en el Mercat Municipal.
Atesa la proposta necessària per als fins del servei públic, per tractar-se el seu objecte d'una
competència municipal arreplegada en l'article 33.3.g) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Atès que l'ús privatiu dels béns de domini públic està subjecte a concessió conforme disposa
l'article 78.1.a) del Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
de Béns de les Entitats Locals (RBEL).
Atès que d'acord amb el que disposa l'article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP) l'atorgament de concessions sobre béns
de domini públic s'efectuarà per regla general en règim de concurrència.
Atès que conforme a l'article 78.2 RBEL: Les concessions s'atorgaren prèvia licitació,
d'acord amb els articles següents i a la normativa reguladora de la contractació de les
Corporacions Locals.
Atès el que disposa l'article 109 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: A la celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l'article 22 d'esta Llei.
Atès el que disposa l'article 23.2.b) LBRL, en relació amb l'article 24.2 del Reglament
Orgànic Municipal; i l'acord plenari de data 25/06/2015, de delegació de competències en la
Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Incoar expedient per a la concessió de les parades 3, 10, 17, 18, 19 I 32 per mitjà de
procediment obert, tramitació ordinària i utilitzant diversos criteris de selecció, no sols el
preu.
Segon. Comunicar el present acord a l'Àrea de territori, sostenibilitat i dinamització
econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.19. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis:
"Manteniment i suport tècnic per als sistemes d'informació d'arxiu, biblioteca i serveis
socials: Opendoc, catàleg audiovisual biblioteca, suport per a escolarització, gestió
de rebuts per a serveis socials i gestió d'avisos 010".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 4 de maig de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de serveis: "Manteniment i
suport tècnic per als sistemes d'informació d'arxiu, biblioteca i serveis socials: Opendoc,
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catàleg audiovisual biblioteca, suport per a escolarització, gestió de rebuts per a serveis
socials i gestió d'avisos 010", el pressupost base de licitació de la qual és de 14.995,00
euros/anuals, més 21% d'IVA (3.148,95 €), que suposa un import total de 18.143,95 € (IVA
inclòs), i una duració de 2 anys, sense que existisca posiblidad de pròrroga.
Vist l'informe del servei de data 04/05/2016.
Atès el que disposa l'article 109,1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), segons el
qual: La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu larticle 22 d'esta Llei.
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 arreplegada en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de
la Comunitat Valenciana.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Incoar expedient per a la contractació ordinària de referència (atés que no hi ha
urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de procediment negociat sense publicitat
per raó de la quantia i utilitzant diversos criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Comunicar el present acord a la Secció de noves tecnologies, biblioteca i,
planificació i gestió d'infraestructures.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.20. Propuesta d'adjudicació del contracte de gestió de servei públic: "Gestió del barcafeteria del CIM i cafeteria del Centre de Dia".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 de maig de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19/02/2016, va aprovar la incoació per
a la contractació del gestió de servei públic "Gestió del bar-cafeteria del CIM i cafeteria del
Centre de Dia", per un pressupost base de licitació és de 100,00 euros/anuals (10%IVA
inclòs) para cada un dels lots, i una duració inicial de 2 anys, prorrogable anualment fins un
màxim de 4 anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 26/02/2016, va aprovar l'expedient de
contractació i la seua licitació.

Vist l'acte d'obertura de la documentació administrativa, de data 21/03/2016, en la que
s'observa que hi ha les deficiències següents:
•
•
•

Paul Sanchez Cuenca: No aporta annex V.
Bestefar, SL: No aporta annex V.
José Vicente Esteller Andreu: No aporta annex V.

Vist que per part de tots els licitadors han sigut esmenades les deficiències, en temps i
forma.
Vist l'acte d'obertura de proposicions econòmiques i tècniques del dia 29/03/2016, i l'informe
del Directora del CIM, de data 01/04/2016, de valoració de les mateixes, amb el resultat
següent:
Cafeteria CIM:
• Bestefar, SL ...................................................................................... 7,14 punts.
• Paul Sánchez Cuenca ...................................................................... 6,16 punts.
• José Vicente Esteller Andreu ............................................................ 5,14 punts.
• Juana Cuadrado Fuentes ...................................................................... 5 punts.
Cafeteria Centre de Dia:
• Juana Cuadrado Fuentes ................................................................. 3,00 punts.
• Paul Sánchez Cuenca ...................................................................... 0,16 punts.
Vist l'informe de rectificació de la proposta d'adjudicació emesa per la Directora del CIM, de
data 06/04/2016, amb el resultat següent:
Cafeteria CIM:
• Paul Sánchez Cuenca ......................................................................
• Juana Cuadrado Fuentes .................................................................
• José Vicente Esteller Andreu ............................................................
• Bestefar, SL ......................................................................................

6,16 punts.
4,50 punts.
4,14 punts.
4,14 punts.

Cafeteria Centre de Dia:
• Juana Cuadrado Fuentes ................................................................. 3,00 punts.
• Paul Sánchez Cuenca ...................................................................... 0,16 punts.
Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 08/04/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Paul Sánchez Cuenca.
Vist l'informe de la directora del CIM, de data 03/05/2016, en el que s'indica que hi ha un
error en l'IVA mencionat en quant que ha de ser el 21% i no el 10%.
Vist que el licitador proposat ha presentat la documentació acreditativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i ha
constituït la garantia definitiva per import de 500,00 €, carta de pagament amb número
d'operació 2016.004100.
Atès l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, segons el qual les
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Administracions Públiques poden en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,
rectificar els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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. Rectificar els acords de la Junta de Govern Local de data 19/02/2016 i 26/02/2016,
quant a l'IVA aplicable al cànon a pagar per l'adjudicatari.
Segon. Adjudicar el contracte a Paul Sánchez Cuenca, CIF , com a autor de la proposició
més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 132,00 euros (21% IVA inclòs), i una
duració inicial de 2 anys prorrogable anualment fins un màxim de 4 anys.
Tercer. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari del contracte arreplegades en
l'informe tècnic emés per la Directora del CIM, de data 03/05/2016, a fi d'incorporar-les al
contracte administratiu corresponent.
Quart. Requerir al contractista adjudicatari perquè signe el contracte administratiu en el
termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació
pels licitadors i candidats.
Quint. Nomenar responsable del contracte a la Directora del CIM, a la que correspondrà
supervisar la seua execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
Sext. Notificar el present acord a tots els licitadors, junt amb els informes de la Directora del
CIM de data 06/04/2016 i 03/05/2016, i tornar-los, si és el cas, la documentació presentada.
Sèptim. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Octau. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el Butlletí Oficial de la Província i
en el perfil de contractant municipal.
Nové. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de promoció cultural i
serveis a la ciutadania
Desé. Comunicar el present acord al departament de Rendes als efectes de la liquidació de
l'import corresponent als gastos de publicitat que haurà de ser abonat per l'adjudicatari,
d'acord amb el que disposa el Plec de Condicions Administratives.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.21. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació de la concessió:
"Escoletes d'Estiu, de Nadal i de Pasqua".

Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 4 de maig de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació de la concessió: "Escoletes d'Estiu, de Nadal
i de Pasqua" amb una duració inicial d'1 any, prorrogable fins a un màxim de 2 anys.
Vist l'estudi economicofinancer de la concessió redactat per la tècnica d'educació, de data
14/04/2016, segons el qual el total de costos de la concessió és de 80.490,24 € (10% IVA
inclòs), dels quals 35.510,40 € corresponen a la previsió d'ingressos a efectuar pels usuaris i
44.979,84 € l'aportació de l'Ajuntament a l'empresa concessionària. Per tant, el cànon per
defecte d'explotació, a la baixa, és de 40.890,76 euros/anuals, més 10% d'IVA (4.089,08 €) que
suposa un import total de 44.979,84 €.
Vistos els informes favorables del servei de data 13/04/2016 i jurídic de data 04/05/2016.
Vistes les operacions comptables número 2.2016.1.09130 i 2.2016.8.00064, de data
27/04/2016, així com la fiscalització de conformitat d'esta 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:
Primer. Aprovar l'expedient per a la contractació ordinària de la concesió: “d'Escoletes
d'Estiu, de Nadal i de Pasqua” (atés que no hi ha urgència ni emergència en la mateixa), per
mitjà de procediment obert i utilitzant diversos criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Autoritzar la despesa per un import de 89.959,68 euros. Els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 320 22622 del pressupost vigent on hi ha crèdit
adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària prevista per
als exercicis corresponents.
Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Butlletí Oficial de la Província i
en el perfil de contractant municipal.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i a l'Àrea de promoció cultural i
serveis a la ciutadania.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.22. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
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2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.

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

