AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 45
Data: 18 de novembre de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.20 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera 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 11 de novembre 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. 2016/0013.
1.3. Proposta d'aprovació del pagament del 60% del conveni de col·laboració amb Iltre. Col·legi
d'Advocats de Castelló per al funcionament de l'Oficina d'Intermediació Hipotecària 20162017.
1.4. Proposta d'aprovació de la bonificació del 50% de la taxa d'aigua potable.
1.5. Proposta de canvi en la denominació del director d'execució i coordinador de Seguretat i
Salut de les obres per a la reurbanització de la C/Rajolar de Matilda.
1.6. Proposta de canvi en la denominació del director d'execució i coordinador de Seguretat i
Salut de les obres per a la reurbanització de la C/Sant Gregori i adjacents.
1.7. Proposta d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra de “Reurbanització de la
C/Apeadero de Betxí” (POYS 2016)".
1.8. Proposta de rectificació d'error material en l'acord de resolució de l'adjudicació de
parcel·les i pèrdua de dret a l'ús dels horts socials.
1.9. Proposta de concessió de la llicència per a ús provisional, sol·licitada per Abrapind, S.L per
a exercir una activitat de neteja i tractament de superfícies per mitjà de doll d´arena en la
C/La Cosa, 10, d'Onda.
1.10.Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació d'edificis
i vivendes d'Onda.
1.11.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per la
contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Construcciones José XXI, SL.
1.12.Proposta d'adjudicació del contracte d'obres: "Remodelació del carrer Camí Castelló".
1.13.Proposta d'adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica que licitarà la
Central de Compres de la Diputació de Castelló.
1.14.Proposta de concessió de la llicència municipal d'obres majors sol·licitada per la mercantil

“Coloronda, SL” per a obres consistents en farcit i construcció de mur d'escullera, en El
Camí Colador, número 19.
1.15.Proposta de concessió de la llicència municipal d'obres majors sol·licitada per Antonio
Llusar i Cia, SL, per a la instal·lació d'un hivernacle en les parcel·les 152 i 153 del polígon
36.
1.16.Proposta de concessió de la llicència municipal d'edificació sol·licitada per Yolanda
Moreno Navarro consistent en reforma de vivenda per a restaurant, en el carrer Doctor
Isidor Perís, número 18.
1.17.Proposta d'acceptació de suport econòmic a la FEMP a través de la Xarxa Espanyola de
Ciutats Saludables (RECS) per a la realització d'actuacions en l'àmbit de la salut pública
municipal. (Projecte «Activitats Formatives +Salut!»).
1.18.Proposta d'aprovació del primer pagament de la segona fase de la concessió d’ajudes del
programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
1.19.Proposta d'aprovació i denegació d'ajudes econòmiques per a les escoles infantils que
realitzen programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, curs escolar
2016-2017.
1.20.Proposta de justificació i pagament del percentatge restant de la subvenció per a
l'exercici 2016 al Grup Futbol Sala Navarti.
1.21.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% de la subvenció per a
l'exercici 2016 al Club de Colombicultura La Plana d'Onda.
1.22.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% de la subvenció per a
l'exercici 2016 al Club de Colombicultura el Prat d'Onda.
1.23.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 11 de novembre de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 11 de novembre 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.
2016/0013.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 15 de novembre 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.
Vista la següent factura:
DATA

EMPRESA

CONCEPTE

19/10/16

6.000 Chapa redonda con aguja todo color
IRENE BUITRAGO
de 45mm y 9.000 Pulseras fibra sintetica
RODRÍGUEZ
con marcaje un color

IMPORT

3.738,90 €

Vista la diligència de embargament núm. 121623307741H de crèdits comercials comunicada
per la Delegació Especial de València de la Agencia Tributaria a l´ Ajuntament d´Onda.
Vista la conformitat de l´esmentada factura pel tècnic municipal.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 2016/0013, 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 la factura següent:
DATA

EMPRESA

CONCEPTE

19/10/16

6.000 Chapa redonda con aguja todo color
IRENE BUITRAGO
de 45mm y 9.000 Pulseras fibra sintetica
RODRÍGUEZ
con marcaje un color

IMPORT

3.738,90 €

Segon. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la relació comptable d´obligacions reconegudes núm. 2016/0013 per import de 352.991,99
euros corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.

Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer, segon i
tercer.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació del pagament del 60% del conveni de col·laboració amb
Iltre. Col·legi d'Advocats de Castelló per al funcionament de l'Oficina d'Intermediació
Hipotecària 2016-2017.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 10 de novembre de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 26 d'octubre de 2016 (registre entrada número 21042), presentat per Antonio
Esteban Estevan, de sol·licitud de pagament del 60% del conveni de col·laboració amb Iltre.
Col·legi d'Advocats de Castelló per al funcionament de l'Oficina d'Intermediació Hipotecària
2016-2017.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 21 d'octubre de 2016, pel qual es va aprovar la
firma d'un conveni de col·laboració, amb una vigència d'un any, entre l'Ajuntament d'Onda i
Iltre. Col·legi d'Advocats de Castelló per un import màxim anual de 3.630,00 euros.
Vista la clàusula quarta del conveni de col·laboració que diu: “Pagament. El pagament de la
subvenció es realitzarà segons el següent calendari, a la firma del present conveni, el 60%
de l'ajuda, i a la justificació de l'ajuda total concedida, el 40% restant.”
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Iltre. Col·legi d'Advocats de Castelló,
complix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutora
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social
Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà
d'incorporar-se a l'expedient 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 quede de
manifest “que no haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
Reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per
alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà
d'incorporar-se a l'expedient 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 quede 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”.
Vist l'informe favorable emés pel director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 8 de
novembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
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document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
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 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. Reconéixer l'obligació per la quantitat de 2.178,00 euros a Iltre. Col·legi d'Advocats
de Castelló, CIF , per al funcionament de l'Oficina d'Intermediació Hipotecària, corresponent
al 60% de l'import total de la subvenció màxima anual, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2310/48002 del vigent Pressupost General.
Segon. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació de la bonificació del 50% de la taxa d'aigua potable.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 10 de novembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la bonificació del 50% de la taxa d'aigua
potable.
Vist el contracte administratiu de la concessió del servei de gestió integral de l'aigua potable
firmat amb FACSA que estableix en la clàusula divuitena: FACSA bonificará en el precio del
agua, un 50 por 100, a las familias que lo soliciten y acrediten que la unidad familiar carece
de rentas de cualquier naturaleza superior al salario mínimo interprofesional, vigente en el
momento de la solicitud.
Vist el procediment regulador de la bonificació del 50% de la taxa d'aigua potable, l'objecte
del qual és aplicar i regular la concessió de la reducció del 50% de la taxa d'aigua, aplicable
al concepte de quota de consum.
Atès que ha sigut presentada la següent sol·licitud:
–

Antonio Gil Sansano

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 la següent bonificació del 50% de la taxa d'aigua potable, aplicable al
concepte de quota de consum:
PERSONA FÍSICA

NIF/NIE

Antonio Gil Sansano

APLICACIÓ
BONIFICACIÓ
4 mesos (1 rebut)

DIRECCIÓ
C/Perera, 22-1-iz

Segon. Notificar el present acord a la interessada.
Tercer. Comunicar el present acord a FACSA.
Quart. Traslladar el present acord a l'àrea econòmica als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de canvi en la denominació del director d'execució i coordinador de
Seguretat i Salut de les obres per a la reurbanització de la C/Rajolar de Matilda.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 15 de novembre de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les obres i servicis de competència
municipal per a l´exercici 2016, publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 22 de
data 20/2/16.
Vist l' acord plenari de la Diputació Provincial de Castelló, de 17 de maig de 2016, pel que,
sense perjudici de les al·legacions correspondientes, es va aprobar provisionalment el
mencionat Pla Provincial incloent entre les seus obres el projecte de reurbantizació de la
C/Rajolar de Matilda, per un pressupost total de 60.000 €, dels cuals 10.000 € són
subvencionables per la Diputació Provincial i la resta asumits per este Ajuntament.
Vist l'acord de la Junta de Govern local de data 16 de setembre de 2016, en el que es va
aprovar el projecte modificat núm. 1 de les referides obres i s'anomenava coordinador de
seguretat i salut de les mateixes al redactor del projecte, Juan Canós Molinos.
Vista intenció municipal de modificar l'anterior acord administratiu, a l'efecte de designar
director d'execució d'obra i coordinador de seguretat i salut a l'arquitecte tècnic municipal
Plácido Salvador Pérez.
Vist que la Junta de Govern local va adoptar l'acord objecte de la present modificació.
PROPOSE:
Primer. Anomenar director d'execució i coordinador de seguretat i salut de l'obra de
reurbanització de la C/Rajolar de Matilda a l'arquitecte tècnic municipal Plácido Salvador
Pérez, en substitució de Juan Canós Molinos, que va ser anomenat coordinador en l'acord
de la Junta de Govern local de 16 de setembre de 2016.
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Segon. Notificar esta resolució als interessats, i traslladar a la Diputació Provincial de
Castelló.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta de canvi en la denominació del director d'execució i coordinador de
Seguretat i Salut de les obres per a la reurbanització de la C/Sant Gregori i adjacents.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 15 de novembre de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les obres i servicis de competència
municipal per a l´exercici 2016, publicada en el Butlletí Oficial de la Província número 22 de
data 20/2/16.
Vist l' acord plenari de la Diputació Provincial de Castelló, de 17 de maig de 2016, pel que,
sense perjudici de les al·legacions correspondientes, es va aprobar provisionalment el
mencionat Pla Provincial incloent entre les seus obres el projecte de reurbantizació de la
C/San Gregori i adjacents, per un pressupost total de 60.000 €, dels cuals 10.000 € són
subvencionables per la Diputació Provincial i la resta asumits per este Ajuntament.
Vist l'acord de la Junta de Govern local de data 16 de setembre de 2016, en el que es va
aprovar el projecte modificat núm. 1 de les referides obres i s'anomenava coordinador de
seguretat i salut de les mateixes al redactor del projecte, Emilio Sansano Sansano.
Vista intenció municipal de modificar l'anterior acord administratiu, a l'efecte de designar
director d'execució d'obra i coordinador de seguretat i salut a l'arquitecte tècnic municipal
Plácido Salvador Pérez.
Vist que la Junta de Govern local va adoptar l'acord objecte de la present modificació.
PROPOSE:
Primer. Anomenar director d'execució i coordinador de seguretat i salut de l'obra de
reurbanització de la C/San Gregorio i adjacents a l'arquitecte tècnic municipal Plácido
Salvador Pérez, en substitució d'Emilio Sansano Sansano, que va ser anomenat coordinador
en l'acord de la Junta de Govern local de 16 de setembre de 2016.
Segon. Notificar esta resolució als interessats, i traslladar a la Diputació Provincial de
Castelló.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra de “Reurbanització de
la C/Apeadero de Betxí” (POYS 2016)".
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 14 de novembre de 2016, que diu:

“Vist que el tinent alcalde delegat del Área d´Urbanisme, en resolució número 2070/2016, de
13 d´octubre, va acordar adjudicar el contracte menor a Refarcons, S.L, per a la contractació
de l´obra de “Reurbanització de la C/Apeadero de Betxí” (POYS 2016)", per un presuposst
d´excució per contrata de 58.348,63 € (IVA inclós), segons projecte redactat per l’enginyer
industrial Raúl Vélez Novella.
Vist l´acord de la Junta de Govern local de 29 de juliol de 2016, modificat per acord del
mateix órgan de data 16 de setembre de 2016, en la que es nomena director d´obra i
coordinador de seguretat i salut de l’obra a l’enginyer industrial Raúl Vélez Novella.
Vist el Pla de Seguretat i Salut presentat per la mercantil Refarcons, S.L, amb registre de
entrada de 27 d´octubre de 2016.
Vista l´Acta de aprovació del Pla de Seguretat i Salut de la obra refrida, signada per el seu
coordinador de seguretat i salut amb data 8 de novembre de 2016.
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 la Resolució número 1.382/2011, d’11 de juny.
Atès el que disposa l’article 7.2 del Reial Decret 1.627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a la obra de "Reurbanització de la
C/Apeadero de Betxí” (POYS 2016)".
Segon. Notificar el present acord a l’empresa Refarcons, S.L i a l’enginyer industrial Raúl
Vélez Novella, director de les obres i coordinador de seguretat i salut de l’obra, i donar
trasllat del mateix a la Oficina Técnica municipal.
Tercer. Donar trasllat del present acord a la Diputació Provincial de Castelló.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de rectificació d'error material en l'acord de resolució de l'adjudicació
de parcel·les i pèrdua de dret a l'ús dels horts socials.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 14 de novembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 0088/2014/16, relatiu a l'atorgament d'autorització de l'ús de
parcel·les dels horts socials per a l'any 2015.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local del dia 19 de setembre de 2016 de resolució de
l'adjudicació de parcel·les i pèrdua del dret a l'ús dels horts socials.
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Vist que, al seu dia, diversos adjudicataris van renunciar a la pròrroga de l'ús de la parcel·la
corresponent, entre els que consta Moussa Ben Ali Benali, amb la parcel·la número 19, quan
realment la parcel·la de què era usuari és la número 25.
Considerant el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu
Comú, segons el qual les Administracions Públiques poden en qualsevol moment, d'ofici o a
instància dels interessats, rectificar els errors materials existents en els seus actes.
Considerant que correspon a la Junta de Govern Local l'adopció del present acord, en tant
que òrgan de què prové l'acord objecte de rectificació.
Considerant l'informe jurídic de data 14 de novembre de 2016, emés pel TAG de l'Àrea de
Territori.
PROPOSA
Primer. Rectificar, d'ofici, l'error material detectat en l'acord de la Junta de Govern Local de
data 19 de setembre de 2016, en la part decisió del qual, on diu:
“Acceptar la renúncia de l'ús de les parcel·les següents:
(….)
-Moussa Ben Ali Benali, número 19.
(….)”
Ha de dir:
“Acceptar la renúncia de l'ús de les parcel·les següents:
(….)
-Moussa Ben Ali Benali, número 25.
(….)”
Segon. Comunicar el present acord a l'Àrea Econòmica als efectes oportuns.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta de concessió de la llicència per a ús provisional, sol·licitada per
Abrapind, S.L per a exercir una activitat de neteja i tractament de superfícies per mitjà
de doll d´arena en la C/La Cosa, 10, d'Onda.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 16 de novembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 6.4.9./2016/1 instruït a sol·licitud de Abrapind, S.L amb CIF , i
domicili a efecte de notificacions en C/Henri Bouche, 23 de Borriol, per a exercir una activitat
provisional de neteja i tractament de superficies per mitjà de doll d´arena en la C/La Cosa,
10, d´Onda.

Vist que en l'expedient consta consulta d'ubicació de data 25 d´abril de 2016 (expedient
6.4.5.2/2016/6), així com l'informe d'idoneïtat de la documentació del tècnic municipal, de 28
d´abril de 2016, on s'establix que es tracta d'una activitat subjecta al procediment de llicència
ambiental per estar inclosa en l'apartat 13.3 del Annex II de la Llei 6/2014 (Aquelles activitats
per a les que haja de sol·licitar-se un ús provisional segons la normativa urbanística)
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics sanitaris emés el 4 d´octubre de 2016.
Vist que la sol·licitud ha sigut exposada al públic, i s'ha notificat als veïns del lloc on
s'establirà l'activitat, sense que s'hagen presentat al·legacions.
Vist el dictamen ambiental favorable de la ponència tècnica de 20 d´octubre de 2016, on
s'establixen els condicionants a complir en matèria mediambiental.
Vist que durant el període d'audiència a l'interessat no s'han presentat al·legacions en
relació amb la informe ambiental de la ponència.
Atès que l'expedient s'ha tramitat d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Prevenció Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana
i l'Ordenança d'Obres i Activitats de l'Ajuntament d'Onda.
Atès el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i en l'apartat Quart D de la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny,
es delega en la Junta de Govern Local la concessió de llicències per a usos provisionals.
PROPOSA:
Primer. Concedir la llicència per a ús provisional a Abrapind, S.L per a exercir una activitat de
neteja i tractament de superficies per mitjà de doll d´arena en la C/La Cosa, 10, d´Onda.
(amb referència cadastral ), sempre que es complisquen les condicions següents:
1) Adoptar les següents mesures correctores:
a) Les mesures correctores establides en el projecte per a garantir les condicions ambientals
i el grau de seguretat de l'activitat.
2) En matèria ambiental haurà d'observar-se el següent:
-Sorolls i vibracions: S'hauran de respectar els límits previstos en la Llei 7/2002, de 3 de
desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica i la normativa que
la desplega.
-Abocaments al sistema de clavegueram municipal: Consta en el expedient l´informe
favorable d'exempció de la tramitació de l'autorització d'abocaments (expedient
8.2/2016/16).
-Incendis: S'haurà de complir el que establix el Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre,
pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials.
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-Seguretat: S'haurà de respectar el que establix el RD 486/97, de 14 d'abril, pel qual
s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i RD
485/1997, de 14 d'abril, pel qual s'establixen les disposicions mínimes en matèria de de
senyalització de seguretat i salut en els llocs de treball
-Legionel·losi: En el certificat final d'instal·lació s'indicarà concretament si les instal·lacions
estan subjectes al programa de manteniment per a la prevenció de la legionel·losi, d'acord
amb la legislació vigent, o no estan subjectes
3) En quant als condicionants derivats de l'informe tecnico sanitari:
-Haurà de complir amb el RD 865/2003, pel qual s'establixen els criteris higiènic sanitaris per
a la prevenció i control de la legionel·losi en els sistemes d'aigua calenta sanitària i aigua
freda.
-Haurà de complir-se amb el que disposa la Llei 28/2005, de mesures sanitàries enfront del
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels
productes de tabac així com amb la seua modificació posterior per la Llei 42/2010.
-Els residus sòlids no assimilables a urbans, una vegada processats, hauràn de ser
gestionats per empresa autoritzada pel que s'haurà de disposar de contracte amb la dita
empresa i un registre d'entrega o depòsit dels dits residus, des de l'inici del seu
funcionament."
4) En quant als condicionants establits per la ponència tècnica:
-S'ha presentat compromís, en escriptura notarial de data 5 de juliol de 2016, de demolir o
eradicar l'actuació quan vença el termini o es complisca la condició que s'establisca a
l'autoritzar-la (el desenrotllament urbanístic de la zona) , amb renúncia a tota indemnització.
També ha justificat la constancia de l´inscripció en el Registre de la Propietat.
5) Una vegada instal·lada l'activitat s'haurà de presentar la comunicació prèvia
acompanyada de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte en què
s'especifique la conformitat de la instal·lació o activitat a la llicència concedida, junt amb la
documentació corresponent.
Segon. Notificar l'acord a l'interessat i als òrgans que han emés informes vinculants.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació
d'edificis i vivendes d'Onda.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 15 de novembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i
rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda per a l'exercici 2016.

Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases que
regulen la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de
vivendes i edificis residencials d’Onda, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler
d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 16 de data 6 de febrer de
2016.
Vist l´estudi de les sol·licituds presentades per:
–
–

María Cruz Feliu Alegre
Roberto Peris Gea

Vists els informes de l'arquitecte tècnic de l'Oficina Municipal de la Rehabilitació en relació a
les sol·licituds rebudes, i d'acord amb les fotografies i pressupostos de l'actuació detallats
per partides, en els que s'especifiquen els costos dels subministraments del material
ceràmic, als efectes del que disposa la base quinta de les bases reguladores d'esta
convocatòria.
Vist que s´ha comprovat que els sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.
Vists els informes del TAG d'urbanisme units als expedients favorables a la concessió de la
subvenció, per considerar correcta la documentació aportada i proposta de valoració.
Vist l'informe i valoració de la proposta de resolució tècnica de la sol·licitud aprovada per la
Comissió de valoració en la Comissió Informativa de l´Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització econòmica, en sessió extraordinària celebrada el 9 de novembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels Entitats Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, B atribuïx a la
Junta de Govern, “12. Aprovar tots els actes relatius a subvencions que concedisca
l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSA:
Primer. Concedir les següents subvencions per a finançar ajudes econòmiques per a la
conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda, amb càrrec a l'aplicació
1522 48002 del vigent Pressupost Ordinari:
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PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

NIF/CIF

PRESSUPOST
PROTEGIBLE

FELIU ALEGRE, MARIA CRUZ
PERIS GEA, ROBERTO

TOTAL

QUANTIA
SUBVENCIÓ

3.300,00 €

990,00 €

12.330,87 €

4.000,00 €

15.630,87 €

4.990,00 €

Segon. Aprovar la disposició i el reconeixement de les obligacions corresponents a les
subvencions concedides en el punt anterior per l'import consignat com a quantia de la
subvenció, amb càrrec al RC núm.22016101202.
Tercer. Aprovar l'ordenació del pagament de les obligacions anteriors.
Quart. Notificar este acord als interessats i traslladar a l'Àrea d'Administració, Servicis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Construcciones José XXI,
SL.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 11 de novembre 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 12 d'agost de 2016, va acordar adjudicar a
Construcciones José XXI, SL una subvenció per import de 2.000,00 euros i el pagament de
la bestreta del 50% de la mateixa, per import de 1.000,00 euros.
Vista la documentació aportada per Construcciones José XXI, SL per a la 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 9 de novembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que 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
Construcciones José XXI,
SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament del 50% restant de la
subvenció concedida

1.000,00 €

Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l'obligació del punt anterior.
Quart. Notificar este acord a la interessada i traslladar-lo a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta d'adjudicació del contracte d'obres: "Remodelació del carrer Camí
Castelló".
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 16 de novembre de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 08/07/2016, va aprovar el projecte
tècnic i la incoació d'expedient de contractació de l'obra “Remodelació del carrer Camí
Castelló”, per un pressupost base de licitació de 147.009,25 €, més 21% d'IVA (30.871,94 €),
que suposa un import total de 177.881,19 € (IVA inclòs).
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 15/07/2016, va aprovar l'expedient de
contractació, la despesa i la seua licitació.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.13824, de data 20/06/2016, així com
la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, d'acord amb el que estableix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Vist l'acte d'obertura de la documentació administrativa, de data 19/08/2016, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'obertura de proposicions econòmiques i tècniques del dia 19/08/2016, i l'informe
de l'arquitecte municipal, de data 22/08/2016, de valoració de les mateixes, en el que indica
que l'empresa Juan José Sánchez López, SA es troba incursa en baixa temerària.
Vist que l'esmentada empresa no ha presentat la corresponent justificació a la baixa
temerària, i el primer informe tècnic previ a la negociació emès per l'arquitecte municipal, de
data 16/09/2016, amb el resultat següent:
•
•
•

Becsa, SAU ........................................................................ 100,00 punts
Construccions Placar, SL.......................................................79,96 punts
Juan José Sánchez López, SA .............exclosa (no presenta justificació)

Vist l'acte d'obertura de les propostes definitives del dia 04/10/2016, i la proposta
d'adjudicació emesa per l'arquitecte municipal, de data 19/10/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Becsa, SAU, d'acord amb el resultat següent:
•
•

Becsa, SAU ........................................................................ 100,00 punts
Construccions Placar, SL.......................................................79,96 punts

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 5.998,10 €, carta de pagament amb número
d'operació 3.2016.1.01595.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases

del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Adjudicar el contracte a la mercantil Becsa, SAU, CIF , com a autora de la proposició
més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 145.154,07 euros (21% IVA inclòs), i
una duració inicial de dos (2) mesos.
Segon. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari del contracte, a fi d'incorporar-les
al contracte administratiu corresponent.
Tercer. Requerir al contractista adjudicatari perquè signe el contracte administratiu en el
termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació
pels licitadors i candidats.
Quart. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 145.154,07 euros amb càrrec a la
partida 1532 60908 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i suficient.
Cinquè. Nomenar directora de les obra a Neus Cerdá Ramos, i director d'execució a
l'arquitecte tècnic municipal, Plácido Salvador Pérez.
Sisè. Nomenar responsable del contracte a l'arquitecte municipal, a qui correspondrà
supervisar la seua execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
Setè. Notificar el present acord a tots els licitadors, junt amb l'informe de l'arquitecte
municipal de data 19/10/2016, i tornar-los, si és el cas, la documentació presentada.
Huitè. Notificar el present acord al responsable del contracte, al director de l'obra i al director
d'execució i coordinador de seguretat i salut de l'obra.
Novè. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el Butlletí Oficial de la Província i
en el perfil de contractant municipal.
Desè. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i al Negociat d'urbanisme.
Onzè. Comunicar el present acord al departament de Rendes als efectes de la liquidació de
l'import corresponent a les despeses 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.
1.13. Proposta d'adhesió a l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica que
licitarà la Central de Compres de la Diputació de Castelló.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 16 de novembre de 2016, que diu:
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“Vist que s'ha oficiat pel Diputat delegat del Servici de Contractació i Central de Compres de
l'Excma. Diputació Provincial de Castelló a este ajuntament, perquè manifeste abans del 25 de
novembre de 2016, si és el seu interés, l'adhesió a l'acord marc del subministrament d'energia
elèctrica que licitarà la Central de Compres d'eixa Diputació.
Vist que este ajuntament té contractat el servici de subministrament d'energia elèctrica a
través de la Central de Contractació de la Diputació Provincial de Castelló, per mitjà de
contracte que es va formalitzar el 13 de maig de 2014 amb la mercantil Iberdrola Generació
SAU, amb una duració inicial d'un any prorrogable fins a un màxim de quatre, amb un import
màxim anual de 740.000€/anuals IVA inclòs.
Considerant el que disposa la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de
26 de febrer de 2014, respecte dels acords marc, en l'article 33 a l'establir que “Estos
procediments només seran aplicables entre els poders adjudicadors clarament identificats a
este efecte en la convocatòria de licitació o la invitació a confirmar l'interés i els operadors
econòmics que foren parts en l'acord marc celebrat.”.
Vist l'interés que per a este Ajuntament té el poder obtindre unes condicions beneficioses en la
prestació d'este servici de subministrament d'energia elèctrica i l'informe favorable de
l'Enginyer municipal.
Considerant allò que s'ha disposat per a les centrals de contractació i els acords marc en els
articles 203 i següents, i 198 i següents, respectivament, del Real Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Manifestar l'adhesió a l'acord marc del subministrament d'energia elèctrica de
Compres de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, i en conseqüència d´això vincular a
l'ajuntament per a la subscripció del contracte derivat que resulte en esta matèria.
Segon. Comunicar esta resolució a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.
Tercer. Facultar a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló perquè sol·licite, de l'empresa
que presta el servici actualment, la quantia estimada de despesa en servicis de
subministrament d'energia elèctrica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta de concessió de la llicència municipal d'obres majors sol·licitada per la
mercantil “Coloronda, SL” per a obres consistents en farcit i construcció de mur
d'escullera, en El Camí Colador, número 19.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 16 de novembre de

2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/52, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors
presentada per Coloronda, SL, amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions en l'Av.
Real d'Extremadura, números 11-13, d'Onda, per a obres consistents en farcit i construcció
de mur d'escullera, en El Camí Colador, núm. 19, segons projecte redactat per l'enginyer
industrial José Luis Quintela Cortés, i visat pel col·legi professional amb data 2 d'agost de
2016. Hi ha estudi de seguretat i salut.
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 industrial UI-4, amb la reparcel·lació i urbanització
acabada i amb tots els servicis urbanístics, i no està inclosa en cap àrea subjecta a
suspensió de llicències.
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes en
les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús industrial a què es destina les
esmentades obres és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté
l'Ordenança.
Considerant que les mencionades obres complixen amb els requisits per a l'edificació de
solars que determina l'article 177 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 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència urbanística
l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que les
llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 del referit text legal, que expressa que la competència i el
procediment d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas
les regula, a la de règim local i a la del procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcalde-president és l'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència
sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per resolució
número 1.337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA:
Primer. Concedir llicència municipal d'obres majors a la mercantil Coloronda, SL, amb CIF
núm. i domicili als efectes de notificacions en l'Av. Real d'Extremadura, números 11-13,
d'Onda, per a obres consistents en farcit i construcció de mur d'escullera, en El Camí
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Colador, núm. 19, referència cadastral , segons projecte redactat per l'enginyer industrial
José Luis Quintela Cortés, i visat pel col·legi professional amb data 2 d'agost de 2016. Hi ha
estudi de seguretat i salut. El pressupost declarat de les obres és de 379.100,97 euros, sent
el constructor Olucha Hermanos, SL.
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. No està autoritzat a començar les obres que que haja aportat davant d'este Ajuntament la
documentació següent:
-Estudi de gestió de residus de construcció.
-Designació del director d'execució de les obres.
-Document d'acceptació del residu de construccions per part de gestor autoritzat.
3. La llicència d'obres es concedix per a farcit i construcció de mur d'escullera, segons el pla
definitiu aportat el 20/10/16 amb els límits correctes. Per tant este pla anul·la a tots els
anteriors.
4. La concessió d'esta llicència no pressuposa la legalitat de totes les actuacions realitzades
en la parcel·la.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. A la finalització de l'obra haurà d'aportar certificat final d'obra firmat i visat, junt amb
certificat del tractament del residu de construcció per empresa registrada.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Inici: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B)

Execució de les obres: tres mesos, comptats des de la data de la inici.

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 la mercantil interessada i traslladar del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta de concessió de la llicència municipal d'obres majors sol·licitada per
Antonio Llusar i Cia, SL, per a la instal·lació d'un hivernacle en les parcel·les 152 i 153
del polígon 36.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 16 de novembre de
2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/29 de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors
d'Antonio Llusar i Cia, SL, amb CIF , i domicili als efectes de notificacions en el carrer Pare
Roque Melcior, s/n, de Xilxes, per a la instal·lació d'un hivernacle, en la parcel·les 152 i 153
del polígon 36, segons projecte redactat per l'enginyer tècnic agrícola Pedro Lizondo
Rodrigo.
Vist que els terrenys de referència es classifiquen en el PGOU aprovat definitivament i
homologat per la C.T.U. en data 22 de juliol de 1998, com a sòl no urbanitzable comú, amb
els usos i aprofitaments propis del sòl no urbanitzable. Tampoc està inclòs en cap àrea
subjecta a suspensió de llicències, per la qual cosa este sòl en estes condicions sense
programació està subjecte al règim jurídic previst en la Llei 5/2014 LOTUP pel que fa al sòl
no urbanitzable sense programació, especialment en el seu art. 208: construccions
agrícoles i ramaderes.
L'ús previst d'hivernacle agrícola esta contemplat entre els usos propis del sòl no
urbanitzable comú, per la qual cosa per a autoritzar la seua implantació no és preceptiu
comptar amb la corresponent Declaració d'Interés Comunitari.
Vist que hi ha informe favorable de la Conselleria d'Agricultura – direcció territorial de
Castelló de data 15/07/2016, en el que imposa les condicions següents: que l'ús siga
exclusiu agrari i que es respecte la normativa municipal quant a separació a límits i vials així
com les possibles afeccions de vies pecuàries.
Per no tractar-se d'una instal·lació vinculada a una activitat, no deurà aportar acta de
responsabilitat en cas de denegar posteriors llicències.
A l'estar afectades les parcel·les per la via pecuària “Colada del camí vell de L'alcora”, amb
un ample legal de 15 metres, haurà de mantindre la separació del tanca a la dita via
pecuària.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, de conformitat
amb el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
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Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència urbanística
l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que les
llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU, l'Ordenança municipal d'obres i activitats i subsidiàriament el
Reglament de Servicis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern Local, per
Resolució número 1337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'obres a Antonio Llusar i Cia, SL, amb CIF , i domicili
als efectes de notificacions en el carrer Pare Roque Melcior, s/n, de Xilxes, per a la
instal·lació d'un hivernacle, en la parcel·les 152 i 153 del polígon 36, amb referència
cadastral i , segons projecte redactat per l'enginyer tècnic agrícola Pedro Lizondo Rodrigo.
El pressupost de les obres és de 156.000 € i el contractista que les efectuarà Rufepa
Tecnoagro, SL.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers, de
conformitat amb allò que disposa l article 219.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en
relació amb l'article 12 del Decret de 17 de juny de 1.955 pel qual s'aprova el Reglament de
Servicis de les Corporacions Locals.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. El projecte s'ajusta al que establix la normativa urbanística vigent. Es tindran en compte
les condicions administratives generals que acompanya la llicència d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el treball.
3. Totes les construccions hauran de separar-se, segons l'art. 5.2 de l'Ordenança municipal
del medi rural, 5 metres dels límits a parcel·les contigus i 10 m'a camí públic/via pecuària.
4. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, firmat pel tècnic director de les mateixes i visat pel col·legi
corresponent.

Tercer. La Corporació queda legitimada, en virtut de l'article 16.1 del Reglament de Servicis
de les Corporacions Locals (RSCL), a deixar sense efecte els efectes de la llicència en cas
d'incompliment d'alguna de les condicions assenyalades.
Quart. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, es fixa en els terminis
següents:
a) Iniciació: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
b) Execució de les obres: 3 mesos comptats des de l'endemà de la recepció de la
notificació del present acord.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou termini
no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei 5/2014, de 25
de juliol.
Quint. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta de concessió de la llicència municipal d'edificació sol·licitada per
Yolanda Moreno Navarro consistent en reforma de vivenda per a restaurant, en el
carrer Doctor Isidor Perís, número 18.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 16 de novembre de
2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/65 de sol·licitud de llicència municipal d'edificació de
Yolanda Moreno Navarro, amb NIF i domicili als efectes de notificacions en Residencial La
Baronia, bústia 8, d'Onda, consistent en reforma de vivenda per a restaurant, en el carrer
Doctor Isidoro Peris, número 18, segons projecte redactat per l'arquitecte tècnic Miguel
Ángel López Gorríz, visat pel col·legi oficial el 5 de juliol de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, amb la
liquidació complementària basant-se en l'informe d'arquitecte municipal, de conformitat amb
el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal.
Vist que consta en l'expedient acta de compareixença davant del secretari municipal, de
data 15 de novembre de 2016, en la que s'assumix la responsabilitat de la possible
denegació de posteriors llicències, a l'estar subjecta l'activitat a instrument ambiental.
Vist que l'immoble de referència està classificat pel Pla General d'Ordenació Urbana vigent,
aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d'Urbanisme amb data 22 de
juliol de 1998, com a sòl urbà U-1, amb la reparcel·lació i urbanització acabada i amb tots els
servicis urbanístics, i no està inclosa en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
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Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes en
les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús “terciari” a què es destinen les
esmentades obres és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté
l'Ordenança.
Considerant que les mencionades obres complixen amb els requisits per a l'edificació de
solars que determina l'article 177.2 a) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), i que
no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat ni tampoc excedents d'aprofitament.
Considerant que l'article 213.g) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència
urbanística l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que
les llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 del referit text legal, que expressa que la competència i el
procediment d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas
les regula, a la de règim local i a la del procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcalde-president és l'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència
sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per resolució
número 1.337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA:
Primer. Concedir llicència municipal d'edificació a Yolanda Moreno Navarro, amb NIF
18.949.281-H i domicili als efectes de notificacions en Residencial La Baronia, bústia 8,
d'Onda, consistent en reforma de vivenda per a restaurant, en el carrer Doctor Isidoro Peris,
número 18, amb referència cadastral , segons projecte redactat per l'arquitecte tècnic Miguel
Ángel López Gorríz, visat pel col·legi professional el 5 de juliol de 2016. Hi ha estudi de
seguretat i salut i estudi de gestió de residus. El pressupost declarat de les obres és de
24.804,28 euros.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, de
conformitat amb l'article 219.1 de la LOTUP, dret que, en cas de demostrar-se, prevaldrà
sobre la llicència d'edificació municipal,
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el treball, així com el que disposa l'Estudi de Seguretat i en
el corresponent Pla de seguretat de l'obra.

3. Tal com es descriu en l'article 5 del Codi Tècnic de l'Edificació, els responsables de la
verificació del seu compliment seran exclusivament el promotor, el constructor i els tècnics
participants tant en la redacció del projecte com en la direcció de les obres.
4. Les condicions de funcionalitat de la intervenció projectada estaran en funció de la
llicència ambiental autoritzada, per la qual cosa les obres i instal·lacions s'hauran d'adaptar a
aquella.
5. 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.
6. A la finalització de l'obra haurà d'aportar certificat final d'obra firmat i visat, junt amb
certificat del gestor de residus que ha rebut els mateixos.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Inici: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord.
B) Execució de les obres: tres mesos, comptats des de la data de l'inici.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol.
Quart. Autoritzar l'ocupació de la via pública amb un contenidor, en una superfície de 8 m2
durant 5 dies.
Quint. Notificar el present acord a la interessada i traslladar del mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.17. Proposta d'acceptació de suport econòmic a la FEMP a través de la Xarxa
Espanyola de Ciutats Saludables (RECS) per a la realització d'actuacions en l'àmbit de
la salut pública municipal. (Projecte «Activitats Formatives +Salut!»).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 11 de novembre de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria d'ajudes als ajuntaments dins de l'Acord de col·laboració per a l'any
2016, entre el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSI) i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), per a la potenciació de la RECS i
implementació local d'estratègia de promoció de la salut i prevenció, vigent des del 10 de
juny del 2016 i fins al 13 de desembre de 2016.
Vist que l'Ajuntament ha projectat dins de la Programació Municipal d'Activitats Formatives
2016-2017, la oferta de cursos «Activitats Formatives +Salut!» amb l'objectiu de millorar les
habilitats d'autocura i capacitats que comporten, a més de l'aprenentatge de tècniques
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concretes per aconseguir més benestar emocional, salut i qualitat de vida amb un
pressupost de 16.476,15 euros (21% Iva Inclòs) en el mes de novembre i 11.580,94 euros
(21% Iva Inclòs) en el mes de desembre (fins al dia 13) ambdós de 2016.
Vist que l’Ajuntament d’Onda va acordar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local del
dia 29 de juliol de 2016, sol·licitar suport econòmic a la FEMP a través de la Xarxa
Espanyola de Ciutats Saludables (RECS) per a la realització d'actuacions en l'àmbit de la
salut pública municipal per al Projecte «Activitats Formatives +Salut!».
Vista la comunicació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), a través
de la seua Secretària General, de data 3 d'octubre de 2016 en la que una vegada realitzat el
procés de valoració dels projectes presentats en el marc de l'Acord de Col·laboració subscrit
entre el Ministeri de Sanitat, Servicis Socials i Igualtat i la FEMP per al 2016, es resol
l'adjudicació d'ajudes per a les distintes línies de suport, d'acord amb les bases de la
convocatòria.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, 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. Acceptar l'ajuda econòmica concedida i les obligacions de la FEMP, a través de la
RECS, per a la realització d'actuacions en l'àmbit de la salut pública municipal en
consonància amb l'estratègia de promoció de la Salut i prevenció del Sistema Nacional de
Sanitat, per l'import de 9.943,09 euros per el Projecte «Activitats Formatives +Salut!».
Segon. Justificar la inversió, d'acord amb les bases de la convocatòria, i es demane el
lliurament de la subvenció.
Tercer. Traslladar el present acord a la Intervenció Municipal. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. Proposta d'aprovació del primer pagament de la segona fase de la concessió
d’ajudes del programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curs
2015-2016.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 15 de novembre de 2016, que diu:
“Vist que s’ha detectat un error material en l'informe tècnic que es va passar a la signatura
electrònica de la tècnica d'Educació en data 27 d'octubre de 2016 d’aprovació de la
concessió d'ajudes del primer pagament de la segona fase del programa Xarxa Llibres de

Text de la Comunitat Valenciana, informe que es va signar per a dur a la Comissió de Cultura
de data 2 de novembre de 2016. Corregit l’error, el present informe, que substitueix a
l’anterior, es passa a despatx extraordinari.
Vista l'Ordre de 17/2015, de 26 d'octubre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura
i Esport, publicada en el DOGV número 7644 de data 27/10/2015, per la qual es regulen les
Bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer efectiu el
programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse
ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats
concertats de la Comunitat Valenciana i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016.
Vist que a la base tercera de l'annex I de l'Ordre 17/2015, de 26 d'octubre de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el punt 3, diu “els ajuntaments o entitats locals
menors que ja tenen banc de llibres, o que han donat ajudes parcials o totals per a aquesta
finalitat, també podran participar en aquesta convocatòria aportant la justificació que acredite
les despeses realitzades amb aquesta finalitat per al curs escolar corresponent.”
Vist que l’Ajuntament d’Onda va acordar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local del
dia 6 de novembre de 2015, sol·licitar ajuda econòmica a la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per a finançar el programa Xarxa de Llibres de Text de la
Comunitat Valenciana.
Vista la Resolució de 19 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal
Docent, per la qual es concedeixen ajudes per a fer efectiu el Programa de gratuïtat de
llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i de
formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat
Valenciana per al curs 2015-2016, publicada al DOCV número 7662 de 20 de novembre de
2015, per la qual s'aprova la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per import de
111.955,72 euros per a l'alumnat d'Educació Primària i 72.681,20 euros per a l'alumnat
d'Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, amb un import total de
184.636,92 euros.
Vist l'acord del Ple de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló de data 17 de novembre de
2015, d'adhesió al programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana i
d'aprovació de l'aportació corresponent a aquesta Administració.
Vistes les Bases per fer efectiu el programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana, curs 2015-2016, aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària
del dia 27 de novembre de 2015, publicades al BOP número 149, de data 3 de desembre de
2015.
Vistes les sol·licituds presentades per les persones interessades en la convocatòria del
programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016 a
l'Ajuntament d'Onda.
Vista la Resolució de 5 de maig de 2016, de la Direcció General de Centres i Personal
Docent per la qual es dicten instruccions sobre el procediment de recepció de conformitat
dels llibres de text i altres materials curriculars, en desplegament de l’Ordre 17/2015, de 26
d’octubre de 2015, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Vist l’informe de la tècnica d'Educació de data 31 d’octubre de 2016.
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Vist l'informe favorable de la Comissió de Seguiment i Avaluació d'ajudes del programa
Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs 2015-2016, de data 2 de novembre
de 2016, unit a l'expedient.
Vist que el Departament d’Educació ha detectat una diferència de 35,78 euros entre els
documents anomenats Pagos-Ayuntamiento i Solicitudes-Detalles-por-Estado, documents
que s’extrauen de la Plataforma de Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs
2015-2016, i que corresponen a les 1007 sol·licituds detallades en l’informe de la tècnica
d’Educació i l’informe de la Comissió de Seguiment i Avaluació d'ajudes del programa Xarxa
de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs 2015-2016.
Vist que consultat el personal tècnic de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport que tramiten les ajudes del programa Xarxa de Llibres Text de la Comunitat
Valenciana curs 2015-2016, ens indiquen que aquesta variació d’euros ve produïda pel
tractament que la plataforma de gestió fa de les dades com a conseqüència de la duplicitat
de sol·licituds per a un mateix alumne/a quan la sol·licitud ha sigut demanada pel pare/mare
i el centre educatiu a la vegada, fet que ha originat que la sol·licitud tramitada per a
l’alumne/a amb NIA 10476495 produïsca la diferència de 35,78 euros, entre els documents
Pagos-Ayuntamiento amb un import de 24,09 euros i Solicitudes-Detalles-por-Estado amb
un import de 59,87 euros.
Vist l’anteriorment exposat i seguint les indicacions de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, s'ha procedit a rectificar els documents Pagos-Ayuntamiento i
Solicitudes-Detalles-por-Estado, traient de cadascuna de les relacions 13 sol·licituds
d’alumnes/as amb el número de NIA repetit.
Vits que a conseqüència d’aquest fet l’annex adjunt a la proposta d’aprovació de concessió
d’ajudes ha quedat modificat en el següents termes:
- El número de sol·licituds relacionades abans era de 1007 i ara és de 994.
- L’import total abans era de 75.993,06 euros i ara és de 75.385,73 euros.
Vist que des del Departament d'Intervenció en data 09/11/2016 es comunica al Departament
d'Educació que la persona identificada amb el NIE es troba donada de baixa al programa de
comptabilitat de l'Ajuntament i ara és identificada amb el DNI número , es procedeix a
substituir el NIE pel DNI en l'annex adjunt.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la signatura del
present document, d'acord amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades a les
Bases d'Execució del pressupost
Atès el disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en
l’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament, aprovada per acord plenari de
data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de data 14 de març de 2006, i
en les Bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria.
PROPOSE
Primer. Aprovar la concessió d’ajudes a les persones beneficiàries que compleixen els
requisits establits en la base setena, apartat 2.a) Segona fase, de l’Ordre 17/2015, de 26 de
octubre i la base 14 a.) de les Bases de l’Ajuntament d’Onda per fer efectiu el Programa

Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016 i que es relacionen en
l'annex per import de 75.385,73 euros.
Segon. Donar compte d’aquestes esmenes a la Comissió de Seguiment i Avaluació d'ajudes
del programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs 2015-2016, a la
propera sessió.
Tercer. Reconèixer l’obligació de les ajudes del programa Xarxa de Llibres de Text de la
Comunitat Valenciana curs 2015-2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 320
48007 (RC núm. d’operació 22016122122) del vigent pressupost general.
Quart. Ordenar el pagament de les ajudes del programa Xarxa de Llibres de Text de la
Comunitat Valenciana curs 2015-2016, a les persones beneficiàries que es relacionen en
l’annex.
Cinquè. Traslladar aquest acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes escaients.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.19. Proposta d'aprovació i denegació d'ajudes econòmiques per a les escoles
infantils que realitzen programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes de 0 a 3
anys, curs escolar 2016-2017.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 9 de novembre de 2016, que diu:
“Vistes les Bases específiques reguladores de la convocatòria d’Ajudes econòmiques per a
escoles infantils que realitzen programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes de 0 a
3 anys, curs escolar 2016-2017, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 2
de setembre de 2016 i publicades al Butlletí Oficial de la Província numero 108, de 6 de
setembre de 2016.
Vist que l'Ajuntament té previst dur a terme aquesta activitat, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 320 48004 del pressupost general de l'Ajuntament de l'exercici 2016.
Vistes les sol·licituds presentades des del 7 fins al 21 de setembre de 2016, per Maria
Eugenia Sanz Gamero, amb NIF: del centre d’Educació Infantil Sol Solet; per M. Carmen
Marín Gimeno en representació del centre d’Educació Infantil Barrufets SL., amb CIF: ; i per
Susana Iserte Ibañez en representació del centre d’Educació Infantil Bressols SL., amb CIF:
.
Vist que les representants dels centres d’educació infantil han signat en la sol·licitud
d’Ajudes econòmiques per a escoles infantils que realitzen programes esportius i culturals
per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, la declaració responsable de no estar sotmeses a cap
de les incompatibilitats descrites en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Vists els informes emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Agència
Tributària i la Tresoreria Municipal de l'Ajuntament d'Onda.
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Vistes les fitxes de matricula de l’alumnat participant en els programes de desenvolupament
de les habilitats físiques i socials que s’adjunten com annex II, a les sol·licituds
corresponents a cadascun dels centres d’Educació Infantils que compleixen i les que no
compleixen amb la base 7a de les Bases específiques.
Vistes les esmenes a les sol·licituds presentades pels centres d’educació infantils, dins del
termini de requeriment de documentació en aplicació de l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació de data 27 d'octubre de 2016.
Vist l'informe favorable de la Comissió de Seguiment i Avaluació d'ajudes econòmiques per a
les escoles infantils que realitzen programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes de
0 a 3 anys, curs escolar, de data 2 de novembre de 2016, unit a l'expedient.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la signatura del
present document, d'acord amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades a les
Bases d'Execució del pressupost.
Atès el disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en
l’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament, aprovada per acord plenari de
data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de data 14 de març de 2006, i
en les Bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria.
Atès el disposat en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la concessió de ajudes econòmiques a les escoles d’Eduació Infantil d’Onda
que realitzen programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys,
relacionades en l’annex I.
Segon. Denegar la concessió de ajudes econòmiques a les escoles d’Eduació Infantil
d’Onda que realitzen programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys,
relacionades en l’annex II.
Tercer. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a les escoles d’Educació Infantil
d’Onda, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 320 48004, per l'import de 22.950,00 euros,
corresponent al exercici 2016 (RC 22016120704) del vigent pressupost general i 61.200,00
euros (RC 22016800117) per al exercici 2017.
Quart. La concessió d’aquestes ajudes es percebrà en terminis mensualment al llarg del
curs escolar per cada centre o escola infantil, després de justificar la relació d’alumnes que
estan inscrits en el programa que reunisquen les condicions detallades en la base 7a, i
quedarà condicionada a la comprovació per part d’aquest Ajuntament que no s’ha produït
cap canvi en les condicions i circumstàncies per les quals es va obtenir l’ajuda, de

conformitat amb el que disposen les Bases reguladores de la convocatòria.
Cinquè. Notificar el present acord a María Eugenia Sanz Gamero, del centre d’Educació
Infantil Sol Solet, i als centres d’Educació Infantil Bressols SL., i Barrufets SL.
Sisè. 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.
1.20. Proposta de justificació i pagament del percentatge restant de la subvenció per a
l'exercici 2016 al Grup Futbol Sala Navarti.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 9 de novembre de 2016, que diu:
“Atès que el Ple Municipal en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança
General de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Ateses les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número. 27,
de data 3 de març de 2016.
Atès 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 Subvencio presentada el 18 de maig de 2016 (RE 9663) per Javier
Robles Garcia, amb CIF , com a representant del Club Futbol Sala Navarti amb un projecte
de 19854,00€ de pressupost.
Vista l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en la qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Club de
Futbol Sala Navarti per import de 11.320,07€
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 18 de maig
de 2016 (RE 9663) per Javier Robles Garcia, amb NIF número , com a representant del
Grup Futbol Sala Navarti.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 3 de juny de 2016 va aprovar el
pagament de 7924,04€ 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 20 d'octubre amb registre d'entrada número 20806 per Javier Robles
Garcia, com a president del Club de Futbol Sala Navarti.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Grup Futbol Sala Navarti, compleix
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els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor amb la
Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que, de conformitat amb l'apartat b de l'article 88.3 del l'esmentat Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, no ha sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna
de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions, i que, de
conformitat amb l'apartat c de l'esmenat article 88.3, no ha sigut acordada per l'òrgan
concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament
o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la
mateixa subvenció.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades
que es relacionen a continuació:
NÚM.
FRA.

IMPORT
EUROS

DATA
FRA.

DATA
PROVEÏDOR
PAGAMENT

CONCEPTE

28

14/03/16

13/06/16

Olimpic Sport, C.B.
(Esports Lizondo)

Roba esportiva

2769,69€

29

14/03/16

13/06/16

Olimpic Sport, C.B.
(Esports Lizondo)

Roba esportiva

2574,88€

28/16

13/06/16

13/06/16

Asociación
Amigos Assegurances i llicències
del Fútbol Sala de
Castellón

1902,00€

93

25/05/16

25/05/16

Olimpic Sport, C.B.
(Esports Lizondo)

350,32 €

EX/20/16 21/06/16

21/06/16

Federación de Futbol Gasto Fiança, Categoria Preferent
CV

500,00 €

EX/18/16 21/06/16

21/06/16

Federación de Futbol Despeses Inscripcions, Categories
CV
Preferente, cadete, infantil i Alevin

425,00€

EX/19/16 21/06/16

21/06/16

Federación de Futbol Despeses Inscripcions i fiances
CV

370,00 €

31/03/16

31/03/16

Clefemarsa S.L.

07/2016 30/03/16

30/03/16

Asociación
Amigos Inscripcions i balons
del Fútbol Sala de
Castellón

495,00 €

19/2016 13/05/16

13/05/16

Asociación
Amigos Assegurances
del Fútbol Sala de
Castellón

487,00 €

20/2016 16/05/16

16/05/16

Asociación
Amigos Inscripcions i llicencies
del Fútbol Sala de
Castellón

493,00 €

21/2016 19/05/16

19/05/16

Asociación
Amigos Assegurances
del Fútbol Sala de
Castellón

498,00 €

22/2016 19/05/16

19/05/16

Asociación

490,00 €

141

Roba esportiva

ampolles d Aigua Chovar 1,5 l

Amigos Balons

405,9€

NÚM.
FRA.

DATA
FRA.

DATA
PROVEÏDOR
PAGAMENT

CONCEPTE

IMPORT
EUROS

del Fútbol Sala de
Castellón
23/2016 19/05/16

19/05/16

Asociación
Amigos Balons
del
Fútbol
Sala
Castellón

490,00 €

24/2016 19/05/16

19/05/16

Asociación
Amigos Assegurances
del Fútbol Sala de
Castellón

486,00 €

25/2016 19/05/16

19/05/16

Asociación
Amigos Arbitratges
del Fútbol Sala de
Castellón

495,00 €

26/2016 23/05/16

23/05/16

Asociación
Amigos Arbitratges
del Fútbol Sala de
Castellón

435,00 €

27/2016 23/05/16

23/05/16

Asociación
Amigos Arbitratges
del Fútbol Sala de
Castellón

440,00 €

16F00468 01/06/16

01/06/16

Rutas Rodriguez

16/0465 01/07/16

01/07/16

Federación de Futbol Arbitratges
CV Comite de Arbitros

497,00 €

16/0466 01/07/16

01/07/16

Federación de Futbol Arbitratges
CV Comite de Arbitros

390,00 €

16/0464 01/07/16

01/07/16

Federación de Futbol Arbitratge
CV Comite de Arbitros

477,00 €

17/10/16

17/10/16

Mutualidad
de Cotes Clubs, equip i Mutualistes
Previsión Social de
Futbolistas Españoles
A Prima Fija

2.116,00
€

179

03/10/16

03/10/16

Olimpic Sport, C.B.
(Esports Lizondo)

Equipatge esportiu

280,96 €

178

03/10/16

03/10/16

Olimpic Sport, C.B.
(Esports Lizondo)

Equipatge esportiu

477,35 €

177

03/10/16

03/10/16

Olimpic Sport, C.B.
(Esports Lizondo)

Equipatge esportiu

477,35 €

180

03/10/16

03/10/16

Olimpic Sport, C.B.
(Esports Lizondo)

Equipatge esportiu

415,64 €

Microbus servei 28/05/16 onda 165,00 €
Sagunt i retorn

TOTAL

19403,09

Vist que l'import total de la justificació és inferior al pressupost del projecte presentat i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequades al fi de la subvenció
concedida.
Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data de 4 de novembre de 2016.
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Vist el certificar de de la retenció de crèdit número 216101805
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d'Execució del pressupost.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució d'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local modificat per el decret d'Alcaldia número
1869/2015.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 97,73% de la justificació de la subvenció concedida per a l'exercici 2016 al
Club Futbol Sala Navarti amb CIF G12774055.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 3139,05€ al Club Futbol
Sala Navarti, amb CIF , corresponent al 27,73% de l’import de la subvenció concedida per a
l’exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 340.48000 del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el acord Àrea d'Hisenda”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.21. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% de la subvenció per
a l'exercici 2016 al Club de Colombicultura La Plana d'Onda.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 9 de novembre de 2016, que diu:
“Atès que el Ple Municipal en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança
General de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Atès les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número. 27,
de data 3 de març de 2016
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les esmenades bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la
realització d'activitats esportives per a entitats sense anim de lucre d'Onda (pressupost
2016), 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 (RE6378) per Concepción
Irigaray Martinez, com a presidenta del Club de Colombicultura La Plana d'Onda amb CIF
número amb un projecte de 3213,00€ 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 Columbicultura La Plana
d'Onda per import de 1341,24 €.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció i pagament del 100% de la mateixa
presentada el dia 4 de novembre amb registre d'entrada número 21497 per Concepción
Irigaray Martinez, com a representant del Club de Colombicultura La Plana d'Onda.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club de Colombicultura La Plana
d'Onda, compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no es
deutor amb la Hisenda Local, ni la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que, de conformitat amb l'apartat b de l'article 88.3 del l'esmentat Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, no ha sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna
de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions, i que, de
conformitat amb l'apartat c de l'esmenat article 88.3, no ha sigut acordada per l'òrgan
concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament
o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la
mateixa subvenció.
Vist que la presidenta de l'entitat presenta factures justificatives que es relacionen a
continuació:
NÚM.
FRA.

DATA
FRA.

DATA
PAGAME
NT

PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT
EUROS

169

22/11/15

22/11/15

Mundo Animal, SL

Pinsos i Gra Campionat

210,00€

206

02/12/15

02/12/15

Cerrajería: Isidro y Muntatge i Desmuntatge
Manu, SL
Gábies, Campionat

487,11€

208

07/12/20
15

07/12/15

Cerrajerria: Isidro y Transport i Recollida de
Manu, SL
Jaulas

210,00€

OF015- 02/11/15
0767L

02/11/15

Federación
Anelles Federatives 2016
Colombicultura CV

330,00 €

OF015- 02/11/15
098L

02/11/15

Federación
Llicències
Colombicultura CV 2016

Federatives

428,00€

OF15257L

04/12/15

Federeación
Llicències
Colombicultura CV 2016

Federatives

342,00€

181
TOTAL

04/12/15

03/10/16 11/10/16

Olimpic Esport, CB Trofeus Campionat

1.206,98 €
3.214,09 €

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

Vist que l'import total de la justificació és superior al pressupost del projecte presentat i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequades al fi de la subvenció
concedida.
Vist l'informe emès pel tècnic d’Esports, amb data 8 de novembre 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 de 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 modificat per decret de l'alcaldia
número1869/2015.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 100% de la justificació de la subvenció concedida al Club de
Columbicultura La Plana d'Onda amb CIF G12628137.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació al Club de Columbicultura la Plana d'Onda
amb CIF , per la quantitat de 1341,24€ corresponent a l’import total de la subvenció
concedida per a l’exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 340.48000 (RC
2.2016.101805) del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar la ordenació del pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar l'acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.22. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% de la subvenció per
a l'exercici 2016 al Club de Colombicultura el Prat d'Onda.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 9 de novembre de 2016, que diu:
“Atès que el Ple Municipal en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança
General de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Ateses les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número. 27,
de data 3 de març de 2016

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les esmenades bases, que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la
realització d'activitats esportives per a entitats sense anim de lucre d'Onda (pressupost
2016), l' 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 (RE6377) per Ruben
Fernandez Calpe, amb CIF número com a representant del Club de Colombicultura el Prat
d'Onda amb un projecte de 4415,00€ 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 Colombicultura el Prat
d'Onda per import de 1555,84 €.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció i pagament del 100% de la mateixa
presentada el dia 4 de novembre amb registre d'entrada número 21498 per Rubén
Fernàndez Calpe, com a representant del Club de Colombicultura El Prat d'Onda.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club de Colombicultura el Prat
d'Onda, compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no es
deutor amb la Hisenda Local, ni la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que, de conformitat amb l'apartat b de l'article 88.3 del l'esmentat Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, no ha sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna
de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions, i que, de
conformitat amb l'apartat c de l'esmenat article 88.3, no ha sigut acordada per l'òrgan
concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament
o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la
mateixa subvenció.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives que es relacionen a
continuació:
NÚM. FRA.

DATA

PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT €

DATA
PAGAMENT

127

11/04/16

Mundo Animal, SL

Productes Desparasitació

176,00€

11/04/16

128

18/05/16

Mundo Animal, SL

Productes Desparasitació

220,00€

18/05/16

129

18/05/16

Mundo Animal, SL

Productes Desparasitació

192,00€

18/05/16

206

30/05/16

Certificado Isidro y Muntatge i Desmuntatge i
Manu
Transports

332,00€

30/05/16

99L

02/11/15

Federación
Colombicultura CV

Llicencies Federatives 2016

420,00€

02/11/15

102L

05/11/15

Federación
Colombicultura CV

Llicencies Federatives 2016

235,00€

05/11/15

183L

23/11/15

Federación

Llicencies Federatives 2016

295,00€

23/11/15

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

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

NÚM. FRA.

DATA

PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT €

DATA
PAGAMENT

Colombicultura CV
271L

11/12/15

Federación
Colombicultura CV

Llicencies Federatives 2016

475,00€

11/12/15

272L

11/12/15

Federación
Colombicultura CV

Llicencies Federatives 2016

45,00€

11/12/15

764L

02/11/15

Federación
Colombicultura CV

Llicencies Federatives 2016

410,00€

02/11/15

820L

05/11/15

Federación
Colombicultura CV

Llicencies Federatives 2016

205,00€

05/11/15

182

03/10/201 Olimpic Esport, SL
6

1444,74€

11/10/16

CB
Trofeus
Campionat Social

Esportius

TOTAL

4449,74€

Vist que l'import total de la justificació és superior al pressupost del projecte presentat i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequats al fi de la subvenció
concedida.
Vist l'informe emès pel tècnic d’Esports, amb data 9 de novembre 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 modificat pel decret d'Alcadía número1869/2015.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 100% de la justificació de la subvenció concedia al Club de
Columbicultura el Prat d'Onda amb CIF .
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 1555,84€ al Club de
columbicultura El Prat, amb CIF corresponent a l’import total de la subvenció concedida per
a l’exercici 2016, a càrrec de l'aplicació pressupostària 340.48000 (RC 2.2016.101805.) del
vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar la ordenació del pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar l'acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.23. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.
Onda, data al marge
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

