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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 50
Data: 23 de desembre de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.13 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinenta d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luis Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinenta d'alcalde (Grup Socialista)
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 16 de desembre de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la relació comptable d'obligacions reconegudes núm. 2016/0031.
1.3. Proposta d'aprovació de l'expedient de baixes, núm. 3132/2016/5, comunicades per la
Diputació Provincial (2n semestre 2016).
1.4. Proposta d'aprovació del pagament del 100% de la subvenció concedida a Creu Roja per a
l'exercici 2016.
1.5. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per la
contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Pulionda, SL.
1.6. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per la
contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Juan Antonio Peris Ortells.
1.7. Proposta de denegació de la justificació de la subvenció concedida per a la contractació
de persones desocupades d'Onda, 2016, a Servicios Inmobiliarios Vicente Miguel Bayo,
SL.
1.8. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per a la
conservació i rehabilitació vivendes i edificis residencials d'Onda 2016, de María
Carmen Beltrán Porcar.
1.9. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per a la
conservació i rehabilitació vivendes i edificis residencials d'Onda 2016, de José María
Gimeno Aguilella.
1.10.Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per a la
conservació i rehabilitació vivendes i edificis residencials d'Onda 2016, de Juan Miguel
Salvador Pérez.
1.11.Proposta de concessió de pròrroga de la llicència d'obres majors a nom de Cristina
Martínez Díaz, per a la finalització de les obres d'adequació de local per a estudi de
fotografia en l'Av. Serra d'Espadà, núm. 102.

1.12.Proposta de devolució de la garantia definitiva del contracte d'obra: “Construcció d'un
tanc per a tempestes en el carrer 8 de març”.
1.13.Proposta de rectificació d’errors material de l’acord de la Junta de Govern Local de
data 16 de desembre de 2016, de pagament d'ajudes econòmiques a les escoles
infantils que realitzen programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes de 0 a 3
anys, curs escolar 2016-2017.
1.14.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% de la subvenció concedida a
l'Associació Asperger Castelló, per a la realització de programes culturals i de
participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.15.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% de la subvenció concedida
a l'Associació Amics d'Europa, per a la realització de programes culturals i de
participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.16.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 28,13% de la subvenció
concedida a l'Associació Adolor, per a la realització de programes culturals i de
participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.17.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la subvenció per
a l'exercici 2016 al Club Desplome Onda.
1.18.Proposta d'aprovació de la justificació del 59,40% de la subvenció concedida per a
l'exercici 2016 al Club Slot Onda i reintegrament de l'import no justificat.
1.19.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni de
col·laboració per a l'exercici 2016 al Club de Baloncesto Onda.
1.20.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni de
col·laboració per a l'exercici 2016 al Club Adaponda.
1.21.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni de
col·laboració per a l'exercici 2016 al Consell de Festes d'Onda.
1.22.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Abreviat 000186/2014 (al
qual s'acumula el Procediment Abreviat 000192/2014) del Jutjat del Contenciós
Administratiu número 1 de Castelló.
2.2. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 16 de desembre de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 16 de desembre de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la relació comptable d'obligacions reconegudes núm.
2016/0031.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 19 de desembre de 2016, que diu:
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“Silvia Cerdá Alfonso, Regidora delegada d´Intervenció, Gestió pressupostària i Recaptació,
fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 1337/2015
de 22 de juny, modificat per decret de l´alcaldia número 1869/2015, de modificació i
ampliació de competències en la Junta de Govern Local, reassignació de matèries a Àrees
organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d´alcalde i
regidors.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 2016/0031, que recullen les factures per
despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la conformitat de l´interventor municipal, manifestada mitjançant la signatura del
present document d´acord amb allò establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d´Ejecució del pressupost.
Atés que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny, de delegació de competències, modificat per decret de l´alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d´alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la relació comptable d´obligacions reconegudes núm. 2016/0031 per import de 80.643,92
euros corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació de l'expedient de baixes, núm. 3132/2016/5, comunicades
per la Diputació Provincial (2n semestre 2016).
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 20 de desembre de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació, en ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret d'alcaldia número
1.869/2015 de 17 de setembre, en matèria de modificació i ampliació de la delegació de

matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en
tienets d'alcalde i regidors.
Vist l’informe de la cap de Secció de Tresoreria de data 19 de desembre de 2016.
Vist que l’Ajuntament d’Onda té delegada, en la Diputació Provincial de Castelló, la gestió de
l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, rústica i BICES, l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i la gestió integral dels expedients en matèria d’infraccions de trànsit
i seguretat vial, així com la recaptació executiva dels deutes d’aquest Ajuntament.
Vist que al llarg de l’exercici 2016 el Servici Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació de
la Diputació Provincial, ha remés a aquest Ajuntament, en aplicació de la delegació
anteriorment mencionada, expedients de baixes de deutes.
Vist que concretament s’han remés les següents relacions de baixes des de l’últim expedient
tramitat respecte d’això:
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

–
–
–

2015-05 (27-05-2015), presentades en l'Ajuntament el 8-11-2016, motiu de les baixes:
baixes por anul·lació.
2016-06 (27-06-2016), presentades en l'Ajuntament el 12-12-2016, motivu de les baixes:
altres motius de baixa (baixes per insolvència).
2016-06-X (27-06-2016), presentades en l'Ajuntament el 12-12-2016, motiu de les baixes:
altres motius de baixa (baixes per insolvència i altres causes).
2016-07 (27-07-2016), presentades en l'Ajuntament el 12-12-2016, motiu de les baixes:
baixes por anul·lació.
2016-08 (27-08-2016), presentades en l'Ajuntament el 12-12-2016, motiu de les baixes:
baixes por anul·lació.
2016-08 (27-08-2016), presentades en l'Ajuntament el 12-12-2016, motivu de les baixes:
altres motius de baixa (baixes per insolvència).
2016-08-X (27-08-2016), presentades en l'Ajuntament el 12-12-2016, motivu de les
baixes: altres motius de baixa (baixes per insolvència i baixes per altres causes: art. 11
Ord. del Serv. GTR).
2016-09 (27-09-2016), presentades en l'Ajuntament el 12-12-2016, motivu de les baixes:
altres motius de baixa (baixes per insolvència i baixes per altres causes: art. 11 Ord. del
Serv. GTR).
2016-09 (27-09-2016), presentades en l'Ajuntament el 12-12-2016, motiu de les baixes:
baixes por anul·lació.
2016-09-X (27-09-2016), presentades en l'Ajuntament el 12-12-2016, motiu de les baixes:
altres motius de baixa (baixes per altres causes: art. 11 Ord. del Serv. GTR).
2016-10 (27-10-2016), presentades en l'Ajuntament el 12-12-2016, motiu de les baixes:
baixes por anul·lació.
2016-10 (27-10-2016), presentades en l'Ajuntament el 12-12-2016, motiu de les baixes:
altres motius de baixa (baixes per insolvència).
2016-10-X (27-10-2016), presentades en l'Ajuntament el 12-12-2016, motiu de les baixes:
altres motius de baixa (baixes per insolvència).
2016-11 (27-11-2016), presentades en l'Ajuntament el 12-12-2016, motiu de les baixes:
altres motius de baixa (baixes per insolvència, baixes per prescripció i baixa per cobro en
espècie).
2016-11 (27-11-2016), presentades en l'Ajuntament el 12-12-2016, motiu de les baixes:
baixes por anul·lació.
2016-12 (14-12-2016), presentades en l'Ajuntament el 14-12-2016, motiu de les baixes:
altres motius de baixa (baixes per insolvència y baixes por prescripció).
2016-12 (14-12-2016), presentades en l'Ajuntament el 14-12-2016, motiu de les baixes:

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

–

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

baixes por anul·lació.
2016-12-X (14-12-2016), presentades en l'Ajuntament el 14-12-2016, motiu de les baixes:
altres motius de baixa (baixes por insolvència y baixes per prescripció).

Vist l'informe emés en data 17/11/2016 per l'esmentat Servici Provincial de Gestió, Inspecció
i Recaptació, en el que, entre altres, s'indica l'import correcte de les baixes referides a les
remeses LIBI141002 (318,19 EUR) i LIBI144003 (145,83 EUR) que van haver de comunicarse al seu dia en la proposta 2015-11, remesa en data 3-12-2015, i atés que l'import
comunicat va ser de 315,03 EUR per a la primera remesa i de 143,43 EUR per a la segona,
en l'esmentada proposta no es van incloure ni la baixa de 3,16EUR en la remesa
LIBI141002 i ni la de 2,40 EUR en la remesa LIBI144003; per la qual cosa dites baixes
s'inclouen en el present expedient.
Vist que s’ha comprovat que totes les relacions de baixa han sigut informades favorablement
pel Servici Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació i que la directora del Servici, per
mitjà de providència, ha acordat que es procedisca a la data provisional dels valors
relacionats. La data provisional dels dits valors ha sigut comunicada, per l’esmentat Servici
Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació, a l’Ajuntament d’Onda per al seu coneixement i
efectes oportuns.
Vist que la relació dels valors que causen baixa en sentit estricte és, la que a continuació es
detalla en la taula, resumida per conceptes i remeses (remesa assignada per Diputació), junt
amb la que figura com a annex I. De les baixes comunicades per la Diputació s'han
descomptat els imports corresponents a les baixes de càrrecs de liquidacions comunicades
per l'Ajuntament a la Diputació, que suposen una baixa quant a la seua recaptació en via de
constrenyiment però no suposen una baixa de la pròpia liquidació o la baixa de la liquidació
ja ha sigut aprovada i aplicada pel propi Ajuntament (Annex II, l'import del qual ascendix a
732,46 euros).
Atés que l’article 87 de l’Ordenança, de la Diputació Provincial, de gestió, recaptació i
inspecció dels ingressos de dret públic municipals la gestió del qual ha sigut delegada en la
Diputació Provincial de Castelló establix quant als crèdits incobrables que “El Cap de
Negociat del qual depenga la tramitació de l’expedient, amb la supervisió del Cap de
l’Oficina corresponent, documentarà degudament els expedients, formulant proposta que,
amb l’informe favorable del Coordinador d’Executiva es remetrà a la Direcció del Servici qui
dictarà providència de data provisional dels valors, remetent-se esta a l’Ajuntament per a la
seua aprovació”.
Atés que l'article 11 de la citada ordenança de la Diputació Provincial, en relació amb la base
39ª.4 de les Bases d'Execució del pressupost general de l'Ajuntament d'Onda per a l'exercici
2016, extableix, pel que fa a les baixes per criteris d'eficiència i economia, que “Es considera
que el cost en la gestió del cobrament d'aquells deutes d'import inferior o igual a 4 euros és
superior als ingressos que es perceben per la gestió del cobrament de les mateixes, de
manera que en base al criteri d'eficiència no procedirà o s'acceptarà la gestió de cobrament
d'aquests deutes”.
Atès que per decret de l’Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juliol, en matèria
d’organització municipal, es delega en la Junta de Govern local, d’acord amb l’apartat quart
B 10, aprovar o donar compte dels expedients de crèdits incobrables i la declaració de
prescripció, així com l’aprovació, si és el cas, o donar compte dels expedients de baixa
remesos pel Servici Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació de Castelló.

PROPOSE:
Primer. Donar compte de les baixes remeses per la Diputació Provincial relacionades en el
present expedient i aprovar, en concret, les corresponents a crèdits incobrables (baixes per
insolvència) i baixes per aplicació de l'article 11 de l'Ordenança del Servici GTR a l'haver
sigut totes informades favorablement pel Servici Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació
i haver sigut dictada per la Directora del Servici providència de data provisional dels dits
valors. L'expedient de baixes està compost per les relacions de baixes enumerades
anteriorment, així com les referides de l'informe de data 17-11-2016, que han sigut remeses
pel servici Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació, i que es relacionen en la següent
taula (detallades en resums de conceptes i remeses assignades per Diputació), en l'annex I i
en l'annex II (baixes, de càrrecs de liquidacions comunicades per l'Ajuntament a Diputació,
que suposen una baixa quant a la seua recaptació en via de constrenyiment però que no
suposen una baixa de la pròpia liquidació o la baixa de la liquidació ja ha sigut aprovada i
aplicada per l'Ajuntament):
REMESA DIPUTACIÓ

CONCEPTE/EXERCICI

2013-4-7/0
B00834110A/0
C00834120A/0
2015-4-3/0
2016-4-3/0
2014-4-7/0
A00854103T/0
2013-3-7/0
2014-3-8/0
2015-3-13/0
C00624000A/0
B00624000A/0
2013-3-3/0
2014-3-4/0
2015-3-9/0
2016-3-11/0
2016-3-7/0
800620840A/0
900620840A/0
A00624000A/0
C00724000A/0
7006508452/0
9006540065/0
A006508445/0
A006508447/0
A006508440/0
A006540071/0
B006508446/0
B00724000A/0

IAE 2013
IAE 2011
IAE 2012
IAE 2015
IAE 2016
IAE 2014
IAE 2010
IBI 2013
IBI 2014
IBI 2015
IBI 2012
IBI 2011
IBIR 2013
IBIR 2014
IBI 2015
IBI 2016
IBIR 2016
IBI 2008
IBI 2009
IBI 2010
IBIR 2012
IBI 2007
IBI 2009
IBI 2010
IBI 2010
IBI 2009
IBI 2010
IBI 2011
IBIR 2011

IMPORT
848,92 €
844,07 €
848,91 €
729,65 €
742,65 €
317,33 €
240,73 €
1.260,02 €
2.623,77 €
8.979,51 €
15.846,12 €
4.950,04 €
455,61 €
394,97 €
413,24 €
22.560,03 €
848,77 €
546,02 €
933,97 €
4.056,45 €
444,42 €
384,27 €
210,14 €
153,19 €
1.387,15 €
12.594,75 €
312,00 €
5.818,84 €
50,64 €
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REMESA DIPUTACIÓ

CONCEPTE/EXERCICI

B006540063/0
C00724000A/0
MULT150115/0
0MUL45009A/0
CMUL450004/0
CMUL450005/0
CMUL450009/0
MULT131106/0
MULT140129/0
MULT140428/0
MULT140731/0
MULT141106/0
MULT150722/0
MULT151002/0
MULT141002/0
MULT160516/0
BMUL450008/0
BMUL450011/0
BMUL450010/0
MULT130417/0
MULT131202/0
MULT160713/0
BMUL450004/0
BMUL450005/0
BMUL450007/0
C88834000L/0
CMUL450002/0
CMUL450006/0
CMUL450011/0
MULT130228/0
MULT130402/0
MULT140813/0
MULT150831/0
MULT161020/0
BMUL450002/0
BMUL450006/0
BMUL450012/0
CMUL450001/0
CMUL450003/0
CMUL450007/0
DMUL450001/0
MULT150622/0
LIBI141002
LIBI144003

IBI 2011
IBIR 2012
MULTA TRÀFIC 2015
MULTA TRÀFIC 2010
MULTA TRÀFIC 2012
MULTA TRÀFIC 2012
MULTA TRÀFIC 2012
MULTA TRÀFIC 2013
MULTA TRÀFIC 2014
MULTA TRÀFIC 2014
MULTA TRÀFIC 2014
MULTA TRÀFIC 2014
MULTA TRÀFIC 2015
MULTA TRÀFIC 2015
MULTA TRÀFIC 2014
MULTA TRÀFIC 2016
MULTA TRÀFIC 2011
MULTA TRÀFIC 2011
MULTA TRÀFIC 2011
MULTA TRÀFIC 2013
MULTA TRÀFIC 2013
MULTA TRÀFIC 2016
MULTA TRÀFIC 2011
MULTA TRÀFIC 2011
MULTA TRÀFIC 2011
MULTA TRÀFIC 2012
MULTA TRÀFIC 2012
MULTA TRÀFIC 2012
MULTA TRÀFIC 2012
MULTA TRÀFIC 2013
MULTA TRÀFIC 2013
MULTA TRÀFIC 2014
MULTA TRÀFIC 2015
MULTA TRÀFIC 2016
MULTA TRÀFIC 2011
MULTA TRÀFIC 2011
MULTA TRÀFIC 2011
MULTA TRÀFIC 2012
MULTA TRÀFIC 2012
MULTA TRÀFIC 2012
MULTA TRÀFIC 2013
MULTA TRÀFIC 2015
IBI URBANA 2010
IBI URBANA 2012
SUBTOTAL

IMPORT
231,68 €
208,82 €
170,00 €
180,00 €
640,00 €
120,00 €
260,00 €
451,91 €
260,00 €
60,00 €
200,00 €
60,00 €
200,00 €
60,00 €
500,00 €
1.000,00 €
720,00 €
460,00 €
240,00 €
60,00 €
2,09 €
200,00 €
49,46 €
200,00 €
400,00 €
200,00 €
260,00 €
180,00 €
60,00 €
200,00 €
200,00 €
60,00 €
200,00 €
500,00 €
197,03 €
57,38 €
200,00 €
460,00 €
440,00 €
260,00 €
60,00 €
60,00 €
3,16 €
2,40 €
100.330,11 €

REMESA DIPUTACIÓ

CONCEPTE/EXERCICI

IMPORT
ANNEX I
TOTAL

107.098,48 €
207.428,59 €

Per tant, la relació de baixes en sentit estricte (2n semestre de 2016, exp. 3132/2016/5)
ascendix a la quantitat de dos-cents set mil quatre-cents vint-i-huit euros amb cinquanta-nou
cèntims (207.428,59 €).
Segon. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal als efectes comptables
oportuns.
Tercer. Comunicar el present acord al Servici Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació de
la Diputació de Castelló.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació del pagament del 100% de la subvenció concedida a Creu
Roja per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 21 de desembre de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 12 de desembre de 2016 (registre entrada número 23707), presentat per
Omayra Serrano Marin, de sol·licitud de pagament del 100% de la subvenció concedida a
Creu Roja per a l'exercici 2016.
Vist que por acord de la Junta de Govern Local, de 12 d'agost de 2016, es va concedir a
Creu Roja una subvenció por importe, per a l'exercici 2016, de 1.000,00 euros per a gastos
de projectes de cooperació i desenrotllament d'ONGs locals.
Vist que d'acord con lasses certificacions corresponents, Creu Roja, complix els requisits
establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, por el que s'aprova el Reglament de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, no sent deutora con la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni con la Seguretat Social.
Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, por el que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, diu que haurà
d'incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida por 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 por
alguna de las causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvenciones”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, por el que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, diu que haurà
d'incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida por l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què quede de
manifest “que no ha sigut acordada por l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels entregues de pagament o de las quantitats pendents d'abonar al
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beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist que segons concepte de les factures presentades pel president de la entitat es
consideren adequades a la finalitat del conveni les següents:
Núm Data fra. Proveïdor
1

31/08/16 M. F. A.

2

28/09/16 Seg.Social . M. F. A.

Concepte

Import total €

Import
subvenció

Data Pag.

Nómina

3.378,06€

754,15€

31/08/16

S.S.

492.150,65 €

245,85€

28/09/16

TOTAL

1.000,00 €

Vist que l’importe total de la justificació se superior a la subvenció concedida i que els
conceptes de las factures presentades es consideren adequades a la finalitat de la
subvenció.
Vist l'informe favorable emés por el director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 13 de
desembre de 2016.
Vist que la documentació ha sigut presentada en termini i forma.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, d'acord amb allò que s'ha establit en las normes de fiscalització aprovades en las
Bases d'Execució del pressupost.
Atés el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del
Règim Local, en relació con l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, por
el que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las 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.
PROPOSA
Primer. Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida a Creu Roja, con CIF , per a
l'exercici 2016, por un importe de 1.000,00 euros per a finançar gastos de projectes de
cooperació i desenrotllament de ONG locals.
Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació por la quantitat de 1.000,00 euros a Creu
Roja, con CIF , corresponent al 100% de la subvenció concedida per a l'exercici 2016, con
càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48004 (RC de data 21/03/2016 con núm. operació
2.2016.1.06745) del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar li presente acord a l'Àrea d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Pulionda, SL.

Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 19 de desembre de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Vista la retenció de crèdit amb número d'operació 2.2016.1.01083, per a les ajudes a la
contractació de persones desocupades d'Onda per part d'empreses ubicades en Onda per a
l'any 2016, que ascendix a 200.000 euros.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 15 de juliol de 2016, va acordar adjudicar a
Pulionda, SL una subvenció per import de 3.000,00 euros.
Vistos els escrits presentats per Pulionda, SL de justificació i pagament de la subvenció
concedida.
Vist que la interessada es troba al corrent en el compliment de les obligacions davant de la
Hisenda Estatal, la Hisenda Municipal i la Seguretat Social.
Vista la base 12 de la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016 que fa referència a la liquidació de les ajudes, justificació i forma de pagament.
Vist l'informe favorable de justificació i pagament de la subvenció concedida de la tècnic de
comerç, turisme i ocupació de 14 de desembre de 2016.
Vista la conformitat del 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
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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
Pulionda, SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament 100% subvenció
concedida

3.000,00 €

Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l'obligació del punt anterior.
Quart. Notificar este acord a la interessada i traslladar-lo a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Juan Antonio Peris Ortells.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 19 de desembre de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Vista la retenció de crèdit amb número d'operació 2.2016.1.01083, per a les ajudes a la
contractació de persones desocupades d'Onda per part d'empreses ubicades en Onda per a
l'any 2016, que ascendix a 200.000 euros.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 14 d'octubre de 2016, va acordar adjudicar
a Juan Antonio Peris Ortells una subvenció per import de 525,00 euros.
Vistos els escrits presentats per Juan Antonio Peris de justificació i pagament de la
subvenció concedida.
Vist que l'interessat 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 13 de desembre de 2016.
Vista la conformitat del 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
Juan Antonio Peris Ortells

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament 100% subvenció
concedida

525,00 €
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Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l'obligació del punt anterior.
Quart. Notificar este acord a l'interessat i traslladar-lo a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta de denegació de la justificació de la subvenció concedida per a la
contractació de persones desocupades d'Onda, 2016, a Servicios Inmobiliarios
Vicente Miguel Bayo, SL.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 19 de desembre de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Vist que la Junta de Govern local en data 15 de juliol de 2016, va acordar la concessió d'una
subvenció per import de 1.700,00 euros a Servicios Inmobiliarios Vicente Miguel Bayo, SL,
per a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
Vist que amb data 19 d'agost de 2016, s'ha presentat sol·licitud de justificació i pagament de
la subvenció per Servicios Inmobiliarios Vicente Miguel Bayo, SL, observant-se que la
treballadora objecte de subvenció té el 100 % de les quotes a la seguretat social bonificades
per l'INEM.
Vist l'informe de denegació de la justificació emès per la tècnic de comerç, turisme i
ocupació en data 13 de desembre de 2016.
Vista la conformitat del 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.
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.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE
Primer. Denegar la justificació de la subvenció concedida a Servicios Inmobiliarios Vicente

Miguel Bayo, SL, amb CIF per a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016,
per bonificació del 100% de les quotes a la seguretat social de la treballadora objecte de
subvenció per l'INEM.
Segon. Anul·lar l'autorització i disposició de la subvenció concedida:
PERSONA FÍSICA / JURÍDICA

CIF

Servicios Inmobiliarios Vicente Miguel Bayo, SL

IMPORT
1.700,00 €

Tercer. Notificar este acord als interessats i comunicar-ho a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per
a la conservació i rehabilitació vivendes i edificis residencials d'Onda 2016, de María
Carmen Beltrán Porcar.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 19 de desembre de 2016, que diu:
“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 que la Junta de Govern Local, en sessió de 15 de juliol de 2016, va acordar adjudicar a
Maria Carmen Beltran Porcar, una subvenció per import de 965,10 euros.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció presentada per la interessada en data 11
d’agost de 2016 (NRE 15.331)
Vista la base 15 de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació
de vivendes i edificis residencials d'Onda 2016, que fa referència a la justificació de la
subvenció.
Vist, que d’acord amb les certificacions corresponents, la interessada 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 l'informe favorable de justificació de la subvenció concedida emés pel TAG d'Urbanisme.
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.
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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. Aprovar la justificació de la subvenció concedida.
PERCEPTOR

BELTRAN PORCAR, MARIA
CARMEN

NIF/CIF

IMPORT
PRESSUPOST
IMPORT
REINTEGRAMENT
CONCEDIT
JUSTIFICAT
PROTEGIBLE
965,10 €

3.217,00 €

3.217,00 €

0,00 €

Segon. 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.
1.9. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per
a la conservació i rehabilitació vivendes i edificis residencials d'Onda 2016, de José
María Gimeno Aguilella.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 19 de desembre de 2016, que diu:
“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 que la Junta de Govern Local, en sessió de 5 d'agost de 2016, va acordar adjudicar a
José María Gimeno Aguilella, una subvenció per import de 2.175,20 euros.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció presentada per l'interessat en data 1 de
setembre de 2016 (NRE 16.466)
Vista la base 15 de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació
de vivendes i edificis residencials d'Onda 2016, que fa referència a la justificació de la
subvenció.
Vist, que d’acord amb les certificacions corresponents, l'interessat 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 deutor amb la Hisenda

Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable de justificació de la subvenció concedida emés pel TAG d'Urbanisme.
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. Aprovar la justificació de la subvenció concedida.
PERCEPTOR

GIMENO AGUILELLA, JOSÉ
MARÍA

NIF/CIF

IMPORT
PRESSUPOST
IMPORT
REINTEGRAMENT
CONCEDIT
JUSTIFICAT
PROTEGIBLE
2.175,20 €

5.438,00 €

5.438,00 €

0,00 €

Segon. 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.
1.10. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides
per a la conservació i rehabilitació vivendes i edificis residencials d'Onda 2016, de
Juan Miguel Salvador Pérez.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 19 de desembre de 2016, que diu:
“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 que la Junta de Govern Local, en sessió de 5 d'agost de 2016, va acordar adjudicar a
Juan Miguel Salvador Pérez, una subvenció per import de 1.169,10 euros.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció presentada per l'interessat en data 7
d'octubre de 2016 (NRE 19.987)
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Vista la base 15 de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació
de vivendes i edificis residencials d'Onda 2016, que fa referència a la justificació de la
subvenció.
Vist, que d’acord amb les certificacions corresponents, l'interessat 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 deutor amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable de justificació de la subvenció concedida emés pel TAG d'Urbanisme.
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. Aprovar la justificació de la subvenció concedida.
PERCEPTOR

SALVADOR PEREZ, JUAN
MIGUEL

NIF/CIF

IMPORT
PRESSUPOST
IMPORT
REINTEGRAMENT
CONCEDIT
JUSTIFICAT
PROTEGIBLE
1.169,10 €

3.897,00 €

3.897,00 €

0,00 €

Segon. 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 de concessió de pròrroga de la llicència d'obres majors a nom de
Cristina Martínez Díaz, per a la finalització de les obres d'adequació de local per a
estudi de fotografia en l'Av. Serra d'Espadà, núm. 102.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 21 de desembre de
2016, que diu:
“Vist que a Cristina Martínez Díaz se li va concedir llicència d'obres majors per a l'adequació
de local per a estudi de fotografia en l'Av. Serra d'Espadà, núm. 102, mitjançant un acord de
la Junta de Govern Local de data 12 d'agost de 2016, atorgant-li un termini de 30 dies per al
seu inici i un altre de dos mesos per a l'execució material de les obres.

Amb data 7 de novembre de 2016 (registre d'entrada núm. 21611), la titular de la llicència ha
presentat una sol·licitud de pròrroga de les obres.
Vist l'informe emés pel TAG de l'Àrea de Territori i l'arquitecte municipal, de data 20 de
desembre en el qual el que s'emet un informe favorable la pròrroga sol·licitada.
Considerant l'article 225.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació
del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), “els Ajuntaments
podran concedir pròrrogues dels terminis de les llicències per un nou termini no superior a
l'inicialment acordat, sempre que la llicència siga conforme amb l'ordenació urbanística
vigent en el moment de l'atorgament de la pròrroga”. Amb l'actual normativa no es limita
l'atorgament de pròrrogues a una sola, com en la normativa anterior.
Considerant que, de conformitat amb allò que disposa larticle 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2
d'abril, de Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de
Govern local, per Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny.
Per tot això, i vist que no s'ha declarat expressament la caducitat de l'expedient.
PROPOSA:
Primer. Concedir a Cristina Martínez Díaz, amb N.I.F. i domicili a efecte de notificacions en ,
una pròrroga de dos mesos a la llicència d'obra major concedida per la Junta de Govern
Local el 12.8.16 per a la conclusió de les obres d'adequació de local per a estudi de
fotografia en l'Avinguda Serra d'Espadà, núm. 102, i que tindrà efectes a partir de la data de
notificació.
Segon. Notificar el present acord als interessats.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta de devolució de la garantia definitiva del contracte d'obra:
“Construcció d'un tanc per a tempestes en el carrer 8 de març”.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 21 de desembre de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 11/04/2011, va adjudicar a Actia
Iniciativas, SL, el contracte: “Construcció d'un tanc per a tempestes en el carrer 8 de març”,
formalitzat en data 18/04/2011, amb una duració de 2 mesos, sense que existisca possibilitat
de pròrroga.
Vist que el dit contracte no ha sigut prorrogat, per la qual cosa el mateix va finalitzar el
18/07/2016, i que es va firmar la corresponent acta de recepció en data 30/11/2011.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
depositar fiança definitiva, per import de 8.100,96 €, carta de pagament amb número
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d'operació 3.2011.1.00467, de data 05/04/2011.
Vist que ha transcorregut el termini de 5 anys fixat com a període de garantia.
Vist l'anunci publicat en el Perfil de Contractant i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per
un termini de 15 dies, a què no s'ha presentat cap reclamació.
Vist l'informe redactat per l'enginyer municipal i l'enginyera tècnica d'obres públiques
municipal, de data 15/12/2016, en el que manifesta que no hi ha inconvenients respecte a
l'execució material del contracte que impedisquen la devolució de la garantia definitiva.
Vist l'informe de Tresoreria de data 18/11/2016.
Atès el que disposa l'article 90 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP).
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Tornar a la mercantil Actia Iniciativas, SL, CIF la fiança depositada en concepte de
garantia definitiva del contracte: "Construcció d'un tanc per a tempestes en el carrer 8 de
març",
per import de 8.100,96 €, carta de pagament amb número d'operació
3.2011.1.00467.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en les
oficines de la Tresoreria municipal l'original de la carta de pagament.
Tercer. Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, als efectes
pressupostaris i comptables oportuns, i a l'Àrea de territori, sostenibilitat i dinamització
econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta de rectificació d’errors material de l’acord de la Junta de Govern Local
de data 16 de desembre de 2016, de pagament d'ajudes econòmiques a les escoles
infantils que realitzen programes esportius i culturals per a xiquets i xiquetes de 0 a 3
anys, curs escolar 2016-2017.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 21 de desembre de 2016, que diu:
“Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2016, de pagament
d’ajudes econòmiques a les escoles infantils que realitzen programes esportius i culturals
per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, curs escolar 2016-2017, corresponents als mesos de
setembre, octubre i novembre de 2016.

Vist l'informe de la tècnica d'Educació, de rectificació d’errors materials, emès el 21 de
desembre de 2016.
Atès el disposat a l’article 109.2 de Llei 39/2015, d’1 d’ctubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, relatiu a la correcció d’errors materials.
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. Rectificar le’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de desembre de 2016,
que tot seguit s’especificiquen:
On diu:
«.../...Centre d’Educació Infantil Sol Solet.../...»
Hi ha de dir:
«.../...Maria Eugenia Sanz Gamero, del centre d’Educació Infantil Sol Solet.../...»
Segon. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes que pertoquen.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% de la subvenció
concedida a l'Associació Asperger Castelló, per a la realització de programes
culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 15 de desembre de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2016 i publicades
en el BOP núm. 26, de data 1 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana en aquesta població, pressupost 2016,
l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció a l'Associació
Asperger Castelló per import de 1.626,02 € al projecte presentat amb un pressupost de
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3.930 €.
Vist que d'acord amb la clàusula catorze de les bases específiques reguladores de la
convocatòria, l'Associació Asperger Castelló ja va sol·licitar i se li va pagar el 70% de la
subvenció per import de 1.138,21 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 30% de la subvenció, presentada amb data 13 de
desembre de 2016 per Teresa Arroyo Albert, amb NIF número , com a presidenta de
l'Associació Asperger Castelló.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Associació Asperger Castelló,
compleix els requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per la tècnica mitjà de Cultura i gestora de Festes, amb data
15 de desembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, d'acord amb el que estableixen les normes de fiscalització aprovades a les Bases
de Execució del pressupost.
Vista la retenció de crèdit número 22016100349 a càrrec de la partida pressupostària 2016
330 48000.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades,
que es relacionen a continuació:
Número
factura

Data
factura

Proveïdor

Concepte
Taller pares i adolescents

Import

Data pagament

PDF

280,00

24/06/2016

23.886

16

13/06/2016

Zoraida Granados
Palma

SEP/2016

SEP/2016

Ana
Ballesteros Nòmina Psicòloga
Rodríguez

1.101,32

03/10/2016

21.909

FEB/2016

FEB/2016

Ana
Ballesteros Nòmina Psicòloga
Rodríguez

1.009,00

08/03/2016

21.909

ENE/2016

ENE/2016

Ana
Ballesteros Nòmina Psicòloga
Rodríguez

1.009,00

05/02/2016

21.909

MAR/2016 MAR/2016

Ana
Ballesteros Nòmina Psicòloga
Rodríguez

1.009,00

05/04/2016

21.909

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

4.408,32 €

Vist que l'import total de les factures presentades de 4.408,32 euros és superior al
pressupost del projecte presentat i que els conceptes es consideren adients a la finalitat de
la subvenció concedida.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del

Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 100% de la justificació referent a la subvenció concedida a l'Associació
Asperger Castelló, amb CIF número , corresponent al pressupost 2016, per l'import de
1.626,02 €, per a ser invertida en manteniment i en programació d'activitats.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 487,81 € a l'Associació
Asperger Castelló, amb CIF número , corresponent al 30% de l’import total de la subvenció
concedida, pressupost 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 330.48000 (RC número
22016100349) del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% de la subvenció
concedida a l'Associació Amics d'Europa, per a la realització de programes culturals i
de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 15 de desembre de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2016 i publicades
en el BOP núm. 26, de data 1 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana en aquesta població, pressupost 2016,
l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció a l'Associació
Amics d'Europa per import de 2.235,77 € al projecte presentat amb un pressupost de 4.500 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 100% de la subvenció, presentada amb data 10 de
novembre de 2016 per Joan Castany i Àlvaro, amb NIF número , com a president de l
l'Associació Amics d'Europa.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Associació Amics d'Europa, compleix
els requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
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Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per la tècnica mitjà de Cultura i la gestora de Festes, amb data
15 de desembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, d'acord amb el que estableixen les normes de fiscalització aprovades a les Bases
de Execució del pressupost.
Vista la retenció de crèdit número 22016100349 a càrrec de la partida pressupostària 2016
330 48000.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades,
d'entre les quals, es consideren adequades les relacionades a continuació:
Número
factura
A-660

Data
factura

Proveïdor

12/07/16 Aurobuses Furió, S.L.

Concepte
Servei d'autobus des d'Onda a
Montendre (5 dies)

13

30/09/16 Associació Grup musical “Els 2 actuacions musicals (5/05/16 i
Ravalers”
16/07/16)

44

15/10/16 Associació Amics de la
Paleontologia i Mineralogia
d'Onda

Dos cretacis diferents: el de la
conca d'Aquitània (Montendre) i el
de la conca del Maestrat (Onda)
Total........................................

Import

Data
pagament

PDF

2.850

27/07/16

21.911

1.300

30/09/16

21.911

400

08/11/16

21.911

4.550 €

Vist que l'import de 4.550 € és superior al pressupost del projecte presentat i que els
conceptes de les factures es consideren adients a la finalitat de la subvenció concedida.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 100% de la justificació referent a la subvenció concedida a l'Associació
Amics d'Europa, amb CIF número , corresponent al pressupost 2016, per l'import de
2.235,77 €, per a ser invertida en manteniment i en programació d'activitats.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 2.235,77 € a l'Associació
Amics d'Europa, amb CIF número , corresponent al 100% de l’import total de la subvenció
concedida, pressupost 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 330.48000 (RC número
22016100349) del vigent Pressupost General.

Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 28,13% de la subvenció
concedida a l'Associació Adolor, per a la realització de programes culturals i de
participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 15 de desembre de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2016 i publicades
en el BOP núm. 26, de data 1 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana en aquesta població, pressupost 2016,
l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció a l'Associació
Adolor per import de 2.235,77 € al projecte presentat amb un pressupost de 6.450€.
Vist que d'acord amb la clàusula catorze de les bases específiques reguladores de la
convocatòria, l'Associació Adolor ja va sol·licitar i se li va pagar el 70% de la subvenció per
import de 1.565,04 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 30% de la subvenció, presentada amb data 15 de
novembre de 2016 per Asunción Gimeno Vicent, amb NIF número , com a presidenta de
l'Associació Adolor.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Associació Adolor, compleix els
requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per la tècnica mitjà de Cultura i gestora de Festes, amb data
14 de desembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, d'acord amb el que estableixen les normes de fiscalització aprovades a les Bases
de Execució del pressupost.
Vista la retenció de crèdit número 22016100349 a càrrec de la partida pressupostària 2016
330 48000.
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Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades,
que es relacionen a continuació:
Número
factura

Data
factura

Proveïdor

Concepte

Import

Data pagament

PDF

1/15

1/11/2015

Javier Adsuara

Classes Taichi

200

04/11/2015

22.222
23.679

2/15

30/11/2015

Javier Adsuara

Classes Taichi

200

24/12/2015

22.222
23.679

3/15

24/12/2015 Javier Adsuara

Classes Taichi

200

24/12/2015

22.222
23.679

1/16

30/01/2016 Javier Adsuara

Classes Taichi

200

04/02/2016

22.222
23.679

2/16

28/02/2016 Javier Adsuara

Classes Taichi

200

01/03/2016

22.222
23.679

3/16

30/03/2016 Javier Adsuara

Classes Taichi

200

11/04/2016

22.222
23.679

4/16

30/04/2016 Javier Adsuara

Classes Taichi

200

26/05/2016

22.222
23.679

5/16

30/05/2016 Javier Adsuara

Classes Taichi

200

31/05/2016

22.222
23.679

6/16

27/06/2016 Javier Adsuara

Classes Taichi

200

27/06/2016

22.222
23.679

2016/4

29/06/2016 Susana Fernández

Classes Zumba

2.700

13/11/2015
24/12/2015
24/12/2015
01/03/2016
22/06/2016

22.222
23.679

1

11/04/2016

Classes
gimnàsia
estiraments

1.830

12/11/2015
24/12/2015
24/12/2015
04/02/2016
01/03/2016
11/04/2016

22.222
23.679

Beatriz Sánchez

i

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

6.330 €

Vist que l'import total de les factures presentades de 6.330 euros és inferior al pressupost
del projecte presentat, per tant l'import a pagar de la subvenció és el 98,13% de 2.235,77 € i
que els conceptes es consideren adients a la finalitat de la subvenció concedida.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 98,13% de la justificació referent a la subvenció concedida a l'Associació

Adolor, amb CIF número , corresponent al pressupost 2016, per l'import de 2.193,96 €, per a
ser invertida en manteniment i en programació d'activitats.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 628,92 € a l'Associació
Adolor amb CIF número , corresponent al 28,13% de l’import total de la subvenció
concedida, pressupost 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 330.48000 (RC número
22016100349) del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.17. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant de la
subvenció per a l'exercici 2016 al Club Desplome Onda.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 15 de desembre de 2016, que diu:
“Vist que el Ple Municipal en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número. 27,
de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les esmenades bases, l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en
el Butlletí Oficial de la Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vista la sol·licitud de Subvenció presentada el 31 de març de 2016 (RE6269) per Jose Luis
Madueño Jimenez, amb CIF número com a representant del Club Desplome Onda amb un
projecte de 5629,00€ de pressupost.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Club
Desplome per import de 3755,47€
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 19 de maig
de 2016 (RE 9768) per Jose Luis Madueño Jiménez, NIF , com a representant del Club
Desplome Onda.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 3 de juny de 2016 va aprovar el
pagament de 2628,83€ corresponent al 70% de l'import total de la subvenció concedida.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció i pagament del 30% de la mateixa
presentada el dia 11 novembre amb registre d'entrada número 22037 per Jose Luis
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Madueño Jimenez, com a representant del Club Desplome Onda.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Desplome compleix els
requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que, 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.

DATA
FRA.

DATA
PROVEÏDOR
PAGAMENT

CONCEPTE

IMPORT
EUROS

456/15

04/12/15

04/12/2015

Autos Alci Rodriguez, S.L.

Microbus

192,50

001/16

29/01/16

29/01/16

Autos Alci Rodriguez, S.L.

Autobus

209,00

032/16

26/02/16

26/02/16

Autos Alci Rodriguez, S.L.

Microbus

192,50

153/16

08/04/16

08/04/16

Autos Alci Rodriguez, S.L.

Autobus

275,00 €

C-125

11/05/16

10/05/16

Autobuses Furio S.L. TRANS-FUR

Autobus

510,00

235/10

20/05/16

19/05/16

Autos Alci Rodriguez, S.L.

Microbus

275,00

1000933

27/05/16

24/05/16

Vertical, Inmaculada Jordan Barba

T001 Morado, L018 Arenisca
Morado

792016

27/05/16

24/05/16

San Power, Vanesa de la Fuente Istones Campus
Santos

2016060401 30/05/16

03/06/16

Serac Sport, Jose Maria Marín Aibar

Bonos
Regalos
Escalada

138,16 €
147,25

V

Open

140,00 €

5261

02/06/16

02/06/16

Tu Tienda Meridiano 0 S.L.

Material Escalada

140,00 €

5262

02/06/16

02/06/16

Tu Tienda Meridiano 0 S.L.

Ferratas

169,00 €

FA 16/938

03/06/16

24/05/16

Euro-Holds,
Holds

319/16

24/06/16

24/6/16

Autos Alci Rodriguez, S.L.

Microbus

412,50 €

118

29/06/16

30/06/16

Esports Lizondo

Camisetas

390,00 €

C-181

04/07/16

04/07/16

Autobuses Furio, S.L. TRANS-FUR

Autobus

595,00 €

2016070601 06/07/16

07/07/16

Serac Sport, Jose Maria Aibar

Plauqetas, Anilla, Martillo

430,00 €

08/07/16

Comercial Valldalbense, S.L.

Anclaje,
Serrucho,
Pertiga, Reequipación

1/1771

08/07/16

European

Climbing Pinzas, Volumenes, Hucos, Jars

Fiskars,

TOTAL

402,71 €

1.119,40 €
5.738,02 €

Vist que l'import total de la justificació és superior al pressupost del projecte presentat.
Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, de data 15 de desembre de 2016.

Vist el certificar de de la retenció de crèdit número 22016101805
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d'Execució del pressupost.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució d'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local modificat per el decret d'Alcaldia número
1869/2015.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 100% de la justificació de la subvenció concedida per a l'exercici 2016 al
Club Desplome Onda amb CIF .
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 1126,64€ Club Desplome
amb CIF corresponent al 30% de l’import de la subvenció concedida per a l’exercici 2016, a
càrrec a l'aplicació pressupostària 340.48000 del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar l'acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. Proposta d'aprovació de la justificació del 59,40% de la subvenció concedida per
a l'exercici 2016 al Club Slot Onda i reintegrament de l'import no justificat.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 15 de desembre de 2016, que diu:
“Atès que el Ple Municipal en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança
General de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Ateses les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número. 27,
de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les esmenades bases, l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en
el Butlletí Oficial de la Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vista la sol·licitud de Subvenció presentada el 1 d'abril de 2016 (RE 6400) per Salvador
Ramos Serrano, amb NIF , com a representant del Club Slot Onda amb un projecte de
4.732,00€ de pressupost.
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Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Club Slot de
Onda per import de 1.716,79€.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 13 de maig
de 2016 (RE 9773) per Salvador Ramos Serrano, amb DNI , com a representant del Club
Slot Onda.
Vist que la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 3 de juny de 2016 va aprovar el
pagament de 1201,75€ corresponent al 70% de l'import total de la subvenció concedida.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció i pagament del 30% de la mateixa
presentada el dia 15 de novembre amb registre d'entrada número 22167 per Salvador
Ramos Serrano, com a president del Club Slot Onda.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Slot de Onda compleix els
requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que no existeix resolució declarativa de reintegrament, ni pèrdua del dret al cobrament,
ni retenció del pagament, als que fan referència els apartats b i c de l'article 88 del
l'esmentat Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades
que es relacionen a continuació:
NÚM. FRA.

DATA
FRA.

PAGAMENT PROVEÏDOR

CONCEPTE

166095

03/11/16

07/11/16

EVOTECSHOP S.L.

COTXES I RECANVIS FESTA
NADAL

2

24/09/16

24/09/16

ANTONIO GOMEZ SANCHEZ

CATERING PILOTS
SAN MIQUEL

1

29/08/16

12/09/16

ANTONIO GOMEZ SANCHEZ

CATERING PILOTS OPEN

5

17/06/16

01/07/16

MARIA PULIDO MARTINEZ

COTXES CLUB

72,00

1

20/05/16

20/05/16

MARIA PULIDO MARTINEZ

COTXES CLUB

50,00 €

2016-6R-13

27/06/16

01/07/16

FERRETERIA SALVIA S.L.

ATORNILLADOR

50,95 €

2797

30/01/16

30/01/16

BAZAR LONG XIANG

MATERIALS FERRETERIA

12,95

137

22/01/16

22/01/16

EXPENDEDURIA Nº1

GASOLINA NETEJA

2,50 €

12713

10/09/16

10/09/16

DIA

CATERING PILOTS
SANT MIQUEL

RALLY

9,18 €

11

10/09/16

10/09/16

MARIA PULIDO MARTINEZ

MOTS REGALS RALLY SANT
MIQUEL

27,00 €

6313501204 05/11/16

08/11/16

ALLIANZ SEGUROS

SEGUR
CIVIL

1

2

IMPORT
EUROS

RALLY

RESPONSABILITAT

302,16
96,00
216,00

211,66 €

12785

30/12/15

30/12/15

ASIA MARKET ONDA S.L.

MOLSA DECORACIÓ OPEN

37,00 €

66

08/07/16

08/07/16

MERECA PUZOL S.L.

DECORACIÓ OPEN

4,85 €

68

18/07/16

18/07/16

MERECA PUZOL S.L.

FERRETERIA OPEN

9,90 €

441

20/07/16

20/07/16

ASIA MARKET ONDA S.L.

REGALS OPEN

8,25 €

NÚM. FRA.

DATA
FRA.

PAGAMENT PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT
EUROS

505

09/09/16

09/09/16

ASIA MARKET ONDA SL

TROFEUS
MIQUEL

433

15/07/16

11/07/16

ASIA MARKET ONDA S.L.

FERRETERIA OPEN

11,60 €

29735

11/07/16

11/07/16

ASIA MARKET ONDA S.L.

TOLDO OPEN

10,50 €

396

28/06/16

28/06/16

ASIA MARKET ONDA S.L.

DECORACIÓ OPEN

27,25 €

402

29/06/16

29/06/16

ASIA MARKET ONDA S.L.

DECORACIÓ OPEN

5,00 €

43662

18/04/16

18/04/16

CEPSA
COMERCIAL VIATGES
PRETOLEO SAU
ESPANYA

2172

24/04/16

24/04/16

CEPSA
COMERCIAL VIATGES
PRETOLEO SAU
VALENCIANA

1271

24/04/16

42407286

RALLY

SANT

10,20 €

CAMPEONATO

63,57 €

COMUNITAT

27,77 €

24/05/16

CEPSA
COMERCIAL VIATGES
CAMPIONAT
PRETOLEO SAU
COMUNITAT VALENCIANA

26,35 €

24/04/16

24/04/16

AUTOPISTAS AUMAR S.A.

VIATGES
CAMPIONAT
COMUNITAT VALENCIANA

12,55 €

41714286

24/04/16

24/04/16

AUTOPISTAS AUMAR S.A.

VIATGES
CAMPIONAT
COMUNITAT VALENCIANA

12,55 €

42406286

24/04/16

24/04/16

AUTOPISTAS AUMAR S.A.

VIATGES
CAMPIONAT
COMUNITAT VALENCIANA

12,55 €

41714286

24/04/16

24/04/16

AUTOPISTAS AUMAR S.A.

VIATGES
CAMPIONAT
COMUNITAT VALENCIANA

12,55 €

1610972

05/05/16

05/02/16

COMPONENTES
S.L.

CASTALIA MATERIALS
ELECTRONICA
MANTENIMENT

37,95 €

1837

12/06/16

12/06/19

CEPSA
COMERCIAL VIATGES
CAMPIONAT
PETROLEO SAU
COMUNITAT VALENCIANA

30,42 €

1836

12/06/16

12/06/16

CEPSA
COMERCIAL VIATGES
CAMPIONAT
PETROLEO SAU
COMUNITAT VALENCIANA

39,00 €

2997

25/09/16

25/09/16

CEPSA
COMERCIAL VIATGES
CAMPIONAT
PETROLEO SAU
COMUNITAT VALENCIANA

21,01 €

40

16/10/16

16/10/16

CEPSA
COMERCIAL VIATGES
CAMPIONAT
PETROLEO SAU
COMUNITAT VALENCIANA

14,01 €

16/10/16

AUTOPISTA AUMART

PATERNA

4,55

2

09/09/16

09/09/16

TAMAYO IMATGE

TROFEUS
MIQUEL

RALLY

FA1601039

10/06/16

10/06/16

TOT OFICINA POU S.L.

CARTELLS OPEN

15,00 €

FA1601330

31/07/16

31/07/16

TOT OFICINA POU S.L.

CARTELLS OPEN

9,50 €

FA1600316

29/02/16

29/02/16

TOT OFICINA POU S.L.

CARTELLS MERCADILLO

15,00 €

FA1600116

31/01/16

31/01/16

TOT OFICINA POU S.L.

CARTELLS MERCADILLO

25,00 €

303414

09/09/16

09/09/16

MERCADONA S.A.

CATERING PILOTS
SANT MIQUEL

35,54 €

802701

11/02/16

11/02/16

MERCADONA S.A.

CATERING MERCADILLO

58,02 €

803461

12/02/16

12/02/16

MERCADONA S.A.

CATERING MERCADILLO

3,00 €

1/000300

14/10/16

21/10/16

ONDA
SOLUCIONS INSTAL·LACIONS CLUB
INFORMATIQUES S.L.

15000150/1

01/07/16

01/07/16

JUGUETECAS
HOBBIES

ARTES DECORACIÓ OPEN

9,15 €

15000153/1

07/07/16

07/07/16

JUGUETECAS
HOBBIES

ARTES DECORACIÓ OPEN

9,15 €

149

09/08/16

12/09/16

OLIMPIC ESPORT CB

TROFEUS OPEN

SANT

RALLY

12,00 €

208,91 €

283,14 €
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NÚM. FRA.

DATA
FRA.

PAGAMENT PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT
EUROS

A1603413

04/07/16

04/07/16

COMPONENTES
S.L.

57

06/07/16

06/07/16

ENIGMA IMPORT RECORDS PINTURA DECORACIÓ OPEN
S.L.

163405

02/06/16

07/06/16

EVOTECSHOP S.L.

216/445

30/06/16

06/07/16

IMAGINA
IMPRESSIO S.L.

1

12/02/16

12/02/16

HNOS LINARES SCP

CATERING MERCADILLO

8

25/01/16

10/02/16

OLIMPIC ESPORT C.B

TROFEUS
SOCIAL

161313

07/07/16

14/07/16

IBB AUTORRACING S.L.

ELECTRONICA

160

09/09/16

19/09/16

GARCIA SORRIBES S.L.

CATERING PILOTS
SANT MIQUEL

21/10/16

21/10/16

ANTONIO LOPEZ VARQUIEL

PISTES

CASTALIA MANTENIMENT ELECTRIC

3,86 €
13,99 €

PISTES

471,25 €

DISSENY CARTELLS OPEN

58,08 €

CAMPIONAT

160,00 €
48,40 €
156,28 €

RALLY

27,50 €
59,00 €

TOTAL

3.171,55 €

Vist l'informe del tècnic d'Esports de data 13 de desembre en el qual, de les factures
presentades per el president, exclou les següents:
NÚM. FRA.

DATA
FRA.

PAGAMENT

PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT
EUROS

303414

09/09/16

09/09/16

MERCADONA S.A.

CATERING PILOTS
SANT MIQUEL

802701

11/02/16

11/02/16

MERCADONA S.A.

CATERING MERCADILLO

58,02 €

803461

12/02/16

12/02/16

MERCADONA S.A.

CATERING MERCADILLO

3,00 €

1

12/02/16

12/02/16

HNOS LINARES SCP

CATERING MERCADILLO

160,00 €

21/10/16

21/10/16

ANTONIO LOPEZ VARQUIEL

PISTES

2797

30/01/16

30/01/16

BAZAR LONG XIANG

MATERIALS FERRETERIA

12,95

12713

10/09/16

10/09/16

DIA

CATERING PILOTS
SANT MIQUEL

9,18 €

66

08/07/16

08/07/16

MERECA PUZOL S.L.

DECORACIÓ OPEN

4,85 €

68

18/07/16

18/07/16

MERECA PUZOL S.L.

FERRETERIA OPEN

9,90 €

441

20/07/16

20/07/16

ASIA MARKET ONDA S.L.

REGALS OPEN

8,25 €

TOTAL DESCOMPTAT

RALLY

35,54 €

59,00 €

RALLY

360,69 €

Vist que l'import de la justificació és de 2.810,86€, no superior al pressupost del projecte
presentat.
Vist el certificar de de la retenció de crèdit número 22016101805
Vista la conformitat del 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 59,40% de la justificació de la subvenció concedida per a l'exercici 2016.
al Club Slot Onda amb CIF .
Segon. Anular la autorització i disposició de la despesa per l'import restant de la subvenció
concedia al Club Slot Onda.
Tercer: Aprovar el requeriment del reintegrament de 181,98€, corresponent a l'import pagat
per l'Ajuntament i no justificat de la subvenció concedida.
Quart: Notificar el present acord a l'interessat i traslladar-lo a l'Àrea d'Hisenda als efectes
oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.19. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni
de col·laboració per a l'exercici 2016 al Club de Baloncesto Onda.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports i Programes de Voluntariat de 9 de desembre
de 2016, que diu:
“Atès que, per mitjà del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club de
Baloncesto Onda amb CIF de 1 de març de 2016, es va establir una contraprestació
econòmica amb l'esmentada entitat de 14.000€.
Vist que, d'acord amb la clàusula quarta d'aquest conveni, el dia 2 de juny 2016 amb registre
d'entrada número 10646, per part del Club de Baloncesto Onda, es va sol·licitar el pagament
del 70% de l'import total de l'esmenat Conveni i que la Junta de Govern Local, en sessió
ordinària del dia 17 de juny, va acordar aquest pagament per l'import de 9.800€.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament del 100% del conveni de col·laboració,
presentada per Alejandro Piquer Flor amb DNI en nom del Club de Baloncesto Onda, el dia
29 de novembre amb registre d'entrada número 23170.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club de Baloncesto Onda, compleix
els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no és deutor amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna
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de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”
Vist que el president de l'entitat presenta factures que se relacionan a continuación:
NÚM. FRA.

DATA

PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT €

PAGAT

RG-16 00041/2016

12/01/16

F. B.C.V.

Arbitratges

97,00 €

3219€

RG-16 02199/2016

22/01/16

F. B.C.V.

Arbitratges

752,00 €

RG-16 02401/2016

25/01/16

F. B.C.V.

Arbitratges

1.472,00 €

RG-16 02496/2016

25/01/16

F. B.C.V.

Arbitratges

872,00 €

RG-16 03731/2016

7/01/16

F. B.C.V.

Arbitratges

26,00 €

RG-16 03825/2016

28/01/16

F. B.C.V.

Quota Inscripció

1.216,00 €

RG-16 06992/2016

09/02/16

F. B.C.V.

Canvis

112,00 €

RG-16 08687/2016

08/03/16

F. B.C.V.

Canvis

6,00 €

RG-16 09533/2016

10/03/16

F. B.C.V.

Llicencies

74,70 €

RG-16 10370/16

21/03/16

F. B.C.V.

Canvis

26,00 €

RG-16 12567/2016

14/04/16

F. B.C.V.

Arbitratges

142,74 €

RG-16 12643/2016

08/04/16

F. B.C.V.

Canvis

92,00 €

RG-16 13405/2016

26/04/16

F. B.C.V.

Canvis

20,00 €

RG-16 14237/2016

02/05/16

F. B.C.V.

Arbitratges

184,00 €

RG-16 14779/2016

30/05/16

F. B.C.V.

Arbitratges

10,98 €

RG-16 16799

07/06/16

F. B.C.V.

Amistosos

133,00 €

RG-16 16953/2016

03/06/16

F. B.C.V.

Llicencies

3,00 €

RG-16 19791/2016

13/09/16

F. B.C.V.

Arbitratges

75,00 €

RG-16 23757/2016

30/10/16

F. B.C.V.

Lliga Valenciana

427,00 €

RG-16 23826/2016

30/10/16

F. B.C.V.

Inscripció Marc

70,00 €

RG-16 2408/2016

30/10/16

F. B.C.V.

Inscripció

815,00 €

RG-16 24082/2016

30/10/16

F. B.C.V.

Inscripció

558,00 €

RG-16 24083/2016

30/10/16

F. B.C.V.

Inscripció

306,00 €

RG-16 24084/2016

30/10/16

F. B.C.V.

Inscripció

50,00 €

RG-16 25276/2016

30/10/16

F. B.C.V.

Inscripció

930,00 €

RG-16 25616/2016

30/10/16

F. B.C.V.

Arbitratges

930,00 €

RG-16 25617/2016

30/10/16

F. B.C.V.

Arbitratges

660,00 €

RG-16 25618/2016

30/10/16

F. B.C.V.

Arbitratges

485,00 €

RG-16 26939/2016

30/10/16

F. B.C.V.

Segur/Llicencia

822,50 €

RG-16 26940/2016

30/10/16

F. B.C.V.

Segur/Llicencia

1.005,30 €

3º justif
pagament
28/06/16

11/11/16
1ª Justif
pagament
7326,42€

28/11/16

NÚM. FRA.

DATA

PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT €

PAGAT

RG-16 26941/2016

15/11/16

F. B.C.V.

Segur/Llicencia

882,80 €

3836,30€

RG-16 26942/2016

15/11/16

F. B.C.V.

Segur/Llicencia

1.125,70 €

TOTAL

2º justif
14.381,72 €

Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 30 novembre de 2016.
Vist que l'import total de la justificació és superior a la quantitat acordada en el conveni i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequades al fi de la subvenció
concedida.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 22016101811
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d'Execució del pressupost.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 100% de la justificació de la subvenció concedida al Club de Baloncesto
Onda en el conveni de col·laboració corresponent a l'exercici 2016.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 4200€ al Club de
Baloncesto Onda, corresponent al 30% de l’import de la subvenció concedida per a l’exercici
2016, a càrrec de l'aplicació pressupostària 340.48000 del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.20. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni
de col·laboració per a l'exercici 2016 al Club Adaponda.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports i Programes de Voluntariat de 15 de
desembre de 2016, que diu:
“Atès que, per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club
Adaponda, de 1 de març de 2016, es va establir una contraprestació econòmica amb
l'esmentada entitat de 18.000€.
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Vist que, d'acord amb la clàusula quarta d'aquest Conveni, el dia 8 de març 2016 amb
registre d'entrada número 4846, el Club Adaponda, va sol·licitar el pagament del 70% de
l'import de l'esmenat Conveni i que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 18
de març, va acordar aquest pagament per l'import de 12.600€.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament del 100% del conveni de col·laboració,
presentada per Amparo Monedero García en nom del Club Adaponda, el dia 18 de
novembre amb registre d'entrada número 22573.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Adaponda, compleix els
requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no és deutor amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que no existeix resolució declarativa de reintegrament, ni pèrdua del dret al cobrament,
ni retenció del pagament, als que fan referència els apartats b i c de l'article 88 de l'esmenat
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol.
Vist que la presidenta de l'entitat presenta factures justificatives que es relacionen a
continuació:
Nº Fra

DATA

PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT €

09/04/16

Carniceria Paco

Entrepà X Aniversari Club

24/01/16

Bar El Olivo

Menjar Dep Especial Olimpic

25/01/16

Bar El Olivo

24/01/16
51

DATA
PAGAT

79,96 €

09/04/16

95,00

26/01/16

Menjar
Campionat
Autonòmica Sabadell

111,00 €

24/01/16

Bar Avenida

Menjar
Campionat
Autonòmica Sabadell

68,70 €

24/01/16

18/01/16

Cartutxos Onda

Recargat

20,00 €

18/01/16

0

19/01/15

Onda
Solucions Material Oficina
Informàtiques, S.L.U

15,74 €

19/01/16

1000009

16/12/15

Tamayo Imatge

Detalls Nadal Open Nadal

484,00 €

18/12/15

2

02/01/16

Lizondo

Trofeus Open Nadal

1.506,45 €

01/01/16

29/12/15

Federación
Deportistas
de la CV

283,00 €

08/01/16

de Llicencies Físics
Adaptados
Campionat

A

B

18/12/15

Aldi

Beguda
Nadal

Open

A/178

18/12/15

Maria Teresa Lecha

Series Open Nadal

A/21

21/12/15

Gastronomia Inteligente Menjar Nadal Competicions
S.L. Campus
Open Nadal

1/418

04/04/16

La Repro

1/000047

29/01/16

Onda
Solucions Cartutx
Informàtiques, S.L.U

4200094
933

22/01/16

Hotel Verdi

Material Oficina

Allotjament Cto. Sabadell

45,86 €

18/12/15

21,50 €
1.472,00 €

21/12/15

64,77 €

04/04/16

15,21 €

29/01/16

1.232,45 €

22/01/16

105

25/01/16

OndaEnForma, S.L.

Pago uso Piscina

1.999,92 €

25/01/16
14/05/16

14/015/16 Pizzeria San Luis

Menjar Open Castelló

122,50 €

15/05/16

Pizzeria San Luis

Menjar Open Castelló

61,40 €

14/05/16

Cerveceria La Sureña

Menjar Open Castelló

13,80 €

03/09/16

Porcelalin

Material Oficina

19,02 €

25/10/16

Asia Market

Material Oficina, Calendaris

07/05/16

Cepsa

Carburant Vinaros Tenis de
Taula Campionat

40,00 €

20/05/16

07/05/16

Restaurante Jacinto S.L.

Menjar Vinaros
Taula Campionat

48,00 €

20/05/16

23/01/16

Restaurante Vitrin

Menjar Cto. Espanya

144,10 €

23/01/16

30/01/16

Moya

Menjar Cto. Espanya

2,80 €

24/01/16

Grup Gras

Menjar Cto. Espanya

3,50 €

19/06/16

Manzanares Ruiz

Menjar Competició Valladolid

18/06/16

El Faro

Menjar Cto. Espanya

37,00 €

17/06/16

Rocio Cabañas Niño

Menjar Cto. Espanya

124,70 €

25/06/16

Instalaciones Deportivas

Menjar Futbol
Paterna

5694

31/01/16

Moya

Menjar Comp. Cuenca

33,00 €

31/01/16

1/5308

04/06/16

Paso de Elefantes

Menjar Autonòmic
Comp. Cuenca

39,50 €

04/06/16

1/000119

04/04/16

Onda
Solucions Material Oficina
Informàtiques, S.L.U

30,00 €

04/04/16

5

01/03/16

Especialistas
Medicina
Familiar
Comunitaria

270,00 €

30/03/16

23/06/16

Gandia

Berena Fin de Temporada

175,00 €

23/03/16

23/03/16

Gandia

Berena Pasqua

115,70 €

23/03/16

13/03/16

Bar El Olivo

Cto Espanya

39,90 €

13/03/16

11/03/16

Rey Doner Kebab

Cto Sabadell

66,25 €

11/03/16

4200097
238

11/03/16

Hotel Verdi

Allotjament,
Desdejuni,
Pensió
Completa
Cto.
Sabadell

899,90 €

04/03/16

C-6

22/10/16

Furio

Bus Cto Sabadell

800,00 €

04/02/16

172

01/02/16

VSport.es

Material Tenis de Taula

101,76 €

01/03/16

1220001
2016012
0000000

20/01/16

Correos

Carta Certificada

5,11 €

20/01/16

16020

07/04/16

Irene Buitrago

Camisetes X Aniversari

395,67 €

20/05/16

299

15/11/16

Fed.Española
de Quotes Inscripció Campionat
Deportes para Personas Espanya de Futbol
con Discapacidad

820,94 €

03/10/16

8

04/06/16

Taxi Rural Adaptado

Open de Dolores Tenis de
Taula

340,00 €

13/09/16

28/06/16

Entrepistes

Classes de Padel

100,00 €

28/06/16

35416

AB/1363
1

Tenis

de

6,55 €

C

Sala

Partit

Dolores

en Alfonso Maneu
y

142,95 €
17/06/16

56,05 €

D
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9

25/06/16

Taxi Rural Adaptado

Vinaros Tenis de Taula

170,00 €

13/09/16

340

14/11/16

Planabus

Autobús Ontinyent
Tenis de Mesa

Open

320,00 €

11/11/16

14598

11/11/16

Neumaticos Soledad

Gasolina
Cto.
Futbol Sala

Espanya

50,00 €

11/11/16

12/04/16

Fed.
Mesa

Tenis Inscripcions Federació Cto.
Espanya Tenis Mesa

310,00 €

11/04/16

1/000273

19/09/16

Osi

Material Oficina

38,43 €

19/09/16

1/1016

07/09/16

La Repro

Material Oficina

21,49 €

07/09/16

C-265

15/12/16

Furio

Open de Alicant

600,00 €

16/12/15

00976/16

18/01/16

Accel

Inscripció Cto. Catalunya

252,48 €

19/01/16

08/01/16

Federación de deportes Llicencies Competitives
Adaptados de la CV

283,00 €

08/01/16

19/01/16

Federación de deportes Quota Anual
Adaptados de la CV

100,12 €

19/01/16

27/06/16

Viajes Corte Ingles

Hotel Cto. Espanya Valladolid

1.428,00 €

24/05/16

17/04/16

Il Parco

Menjar Amposta Open

115,00 €

17/04/16

C-97

15/04/16

Furio Bus

Bus Open Amposta

400,00 €

24/05/16

4/2016

28/01/16

Federació
d'Esports Quotes, Llicencies
Discapacitats
Intel·lectuals de la CV

1.372,00 €

20/01/16

9/2016

22/10/16

Federació
d'Esports Llicencies
Discapacitats
Intel·lectuals de la CV

513,00 €

22/10/16

00371630504C

Española

TOTAL

E

F

G

H

18.544,18 €

Vist l'informe emès pel tècnic d’Esports, de data 13 de desembre de 2016, en el qual
s'exclouen les següents factures:
Nº Fra

DATA

12200012016
0120000000

PROVEÏDOR

CONCEPTE

20/01/16

Correos

Carta Certificada

5,11 €

20/01/16

28/06/16

Entrepistes

Classes de Padel

100,00 €

28/06/16

25/01/16

Bar El Olivo

Menjar Campionat Autonòmica
Sabadell

111,00 €

24/01/16

03/09/16

Porcelalin

Material Oficina

23/01/16

Restaurante Vitrin

Menjar Cto. Espanya

144,10 €

30/01/16

Moya

Menjar Cto. Espanya

2,80 €

24/01/16

Grup Gras

Menjar Cto. Espanya

3,50 €

TOTAL

IMPORT €

DATA PAGAT

19,02 €
23/01/16

385,53 €

Vist que l'import total de la justificació és superior a la quantitat acordada en el Conveni.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 22016101809.
Vista la conformitat del interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present

document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d'Execució del pressupost.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el 100% de la justificació de la subvenció concedida al Club Adaponda , amb
CIF , corresponent a l'exercici 2016.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 5.400€ al Club Adaponda,
corresponent al 30% de l’import total de la subvenció concedida per a l’exercici 2016, a
càrrec de l'aplicació pressupostària 340.48000 del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.21. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni
de col·laboració per a l'exercici 2016 al Consell de Festes d'Onda.
Vista la proposta del regidor delegat de Joventut, Festes i Igualtat de 15 de desembre de
2016, que diu:
“Vista la sol·licitud de justificació i pagament del 30% restant del conveni, presentada per
Asensio José Blaya Martínez, amb NIF , com a president del Consell de Festes d'Onda, amb
data 29 de novembre de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern de data 15 de gener de 2016 d'aprovació del conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i l'entitat Consell de Festes d'Onda, per un import,
per a l'exercici 2016, de 370.000 euros.
Vist que amb data 18 de gener es va procedir a signar el conveni.
Vist que d'acord amb la clàusula quarta d'aquest conveni, amb data 18 de gener de 2016,
per part del Consell de Festes d'Onda, es va sol·licitar el pagament del 70 % de l'ajuda.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2016 pel qual es va aprovar
el pagament a l’entitat del 70% de la subvenció concedida per a l’exercici 2016, el qual
ascendix a la quantitat de 259.000,00 euros.
Vist que d'acord amb els certificats que obren en l'expedient, l'associació Consell de Festes
d'Onda no és deutora a la Hisenda Municipal, a la Seguretat Social ni a la Hisenda Pública.
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Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, “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”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, “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 a
càrrec de la partida de convenis 2016 338.48001, que es relacionen a continuació:
Data

1

PROVEÏDOR

DATA
IMPORT PAGAMENT

CONCEPTE

PDF

03/01/16 Mª VICENTA CHIVA CASTELLÓ

Bolsas de chucherias

300,00 €

11/02/16

0716-03

2

04/01/16 EDUARDO VIVES DÍAZ

Talleres, pint. caras, globoflexia y cartas
r magos

242,00 €

26/02/16

0716-03

3

06/01/16 ROSA M.ª MONTE COLLADO

Varios

165,77 €

26/02/16

0716-03

4

07/01/16 JOSE D.MAÑEZ SIFRE

Colaboración Orquesta de Navidad de
Hosturionda

2.163,31 €

26/02/16

0716-03

5

13/01/16 JUAN MANUEL MARTÍN RECIO

Gestión de contratación musical
“Stingers”

600,16 €

26/02/16

0716-03

6

14/01/16 ANTONIO SEGURA RUIZ “El Rero”

Harina y Levadura

66,00 €

26/02/16

0716-03

7

16/01/16 EMILIO RODENAS ROBLES

Actuación Musical De Calle Fiesta San
Antonio

484,00 €

03/03/16

0716-03

8

08/02/16 GEMA ROSA JUAN BAYONA

Cuerda Embolar/Bolsas
Confeti/Productos Limpieza

1.601,12 €

03/03/16

0716-03

9

08/02/16 GEMA ROSA JUAN BAYONA

Baterias/Tracas/Aceite/higos/Moscatel/r
ollos

1.654,59 €

03/03/16

0716-03

10

24/01/16 IMPREBIS 2000 S.L

Espectáculo “La Crazy Class”

6.000,00 €

02/05/16

0716-03

11

SGAE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Autores representación La
28/01/16 Y EDITORES
blanca on collons esta Sento

447,22 €

25/11/16

0716-03

12

SGAE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Autores de La Rana Manca + Pepet i
29/01/16 Y EDITORES
Marieta 16/10/15

269,98 €

25/11/16

0716-03

13

SGAE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Autores Big Band Alto Palancia + Onda
29/01/16 Y EDITORES
02/08/15

69,60 €

25/11/16

0716-03

14

SGAE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
29/01/16 Y EDITORES
Autores Orquesta La Pato 05/01/16

95,29 €

25/11/16

0716-03

15

SGAE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
29/01/16 Y EDITORES
Autores Orquesta Gamma 31/12/16

127,05 €

25/11/16

0716-03

16

SGAE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
29/01/16 Y EDITORES
Autores Orquesta Empopados 24/12/15

114,35 €

25/11/16

0716-03

17

SGAE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Autores Representación Si La Cosa
02/02/16 Y EDITORES
Funciona 18/10/15

558,54 €

25/11/16

0716-03

18

SGAE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Autores Sinfónicos Orquesta Sinfónica
02/02/16 Y EDITORES
de la S.A.M.V.O.

69,60 €

25/11/16

0716-03

19

10/02/16

259,94 €

25/11/16

0716-03

20

30/01/16 JOSÉ MARIA IBAÑEZ C.B

1.300 kg de carne de toro cena de Fira

4.550,00 €

22/03/16

0716-03

30/01/16 JOSÉ MARIA IBAÑEZ C.B

95 jamones concurso de disfraces de
Fira 2015

4.335,32 €

22/03/16

0716-03

30/01/16 FERRETERIA SALVIA S.L

Varios San Antonio

128,22 €

23/03/16

0716-03

31/01/16 JUAN MARTINEZ MORENTE

Baterias ager 75A/ Mano de Obra
/carrozas/ Montajes varios

958,93 €

08/03/16

0716-03

31/01/16 TVCS RETRANSMISIONES S.L

Retransmisions Events Taurins Fira

9.571,10 €

03/03/16

0716-03

21
22
23
24

alqueria

SGAE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Autores Representación Lari Poppins
Y EDITORES
21/10/15

25

09/02/16 PILAR RAMOS BRANCHADELL

Servicios ATS en la Fira D´Onda

2.100,00 €

12/02/16

0716-03

26

09/02/16 MIGUELA PASTOR PASTOR

Servicios Médicos encierros de la Fira

3.100,00 €

17/02/16

0716-03

27

09/02/16 GUSTAVO TRAVER MARTINEZ

Servicios Médicos de la Fira

3.100,00 €

11/02/16

0716-03

28

15/01/16 GUSTAVO TRAVER TORRENT

Varios de San Antonio

55,86 €

01/03/16

0716-03

29

08/02/16 JOSE D.MAÑEZ SIFRE

Alquiler carpa 20 x 45 Carnaval Sonora

4.445,79 €

15/03/16

0716-03

30

07/03/16 VICENTE GARGALLO SOLSONA

Mansos para encierro

1.500,00 €

14/03/16

0716-03

31

05/01/16 MUNDO ANIMAL D´ONDA

Paja

8,60 €

24/11/16

0716-03

32

31/03/16 FERRETERIA SALVIA S.L

Duplicado llaves

10,01 €

15/04/16

0716-03

04/04/16 JOSE D.MAÑEZ SIFRE

Alquiler carpa 30 x 50 metros para la
Pascua Sonora

12.705,00 €

19/05/16

0716-03

Y Horas de servicio de venta de entradas
de enero-Mayo

507,62 €

14/09/16

0716-03

4.246,00 €

29/07/16

0716-03

382,44 €

30/08/16

0716-03

8.627,30 €

04/18/16

0716-03

18/09/16

0716-03

21/09/16

0716-03

21/09/16

0716-03

33
34

MEDITERRANEA
18/05/16 CULTURAL S.A

GESTIÓN

35

MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE
29/07/16 SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

pago polica RC n 0961679035184
recibo729247032

36

22/07/16 ZAFIRO TOURS, S.A.

billetes tren sevilla RENFE

37

29/07/16 NUSSLI IBERIA SA

escenario sistema CS-Onda 5 agosto

38

MEDITERRANEA
06/08/16 PUBLICIDAD SL

39

PRODUCCIONES Y ESPECTACULOS TS,
06/08/16 S.L.U.
ACTUACIÓN ORQUESTA DRUIDA

DE

SOCIAL

MARKETING

Y colaboración
Salvador

concierto

Raphael
14.520,00 €

16/08/16 JOAQUIN SAFONT

OBSEQUIOS
SALVADOR

24/09/16 JOSE D.MAÑEZ SIFRE

COLABORACIÓN EN EL FESTIVAL
DDF
10.890,00 €

17/10/16

0716-03

42

02/09/16 IVAN RODRIGUEZ PIQUER

Premio concurso de carteles Fira 2016

600,00 €

02/09/16

0716-03

43

05/08/16 J. MOMPLET

COCAS MALFETAS

212,00 €

16/11/16

0716-03

44

06/08/10 ANTONIO SEGURA RUIZ “El Rero”

COCAS 15 UND

127,54 €

16/11/16

0716-03

45

05/08/16 HORNO PANADERIA E.PIÑON

COCAS 30 UND

255,09 €

16/11/16

0716-03

46

FRANCISCO
JAVIER
11/09/16 MONTAÑES POT DE PLOM

14/09/16

0716-03

47

19/09/16 LAINDALO CREACIONES

48

29/09/16

49

SGAE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
29/09/16
Autores Xavi News
Y EDITORES

50

24/08/16 MARGARITA GAYA FALOMIR

Reportaje Fiestas El Salvador

51

09/09/16 ARTESANIA BORDADA SL

Banda reina infantil y damas

52

21/10/16 ARTESANIA BORDADA SL

escudo blusa/fajin

53

19/10/16 LOS ALBUREJOS SA

54

24/10/16 AGROPECUARIA LA CHINA

55

SOCIEDADE AGRICOLA DOS ARINHOS
25/10/16 LDA
Encierro De 6 Toros De Palha

56

31/10/16 PRODUCCIONES CAMPEÓN

Colaboración De Angy Fernandez

57

14/10/16 CLIPPER’S LIVE, S.L.

Actuación Antonio Jose

27/10/16 PENTACIÓN ESPECTACULOS, S.A.

Representacion
sombrero

59

26/10/16 J.M. GESTION TEATRAL, S.L.

El Musical Joan Sense Por

60

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
08/11/16
DISTRIBUCIÓN ARTÍSTICA, S.L.

Actuación El Amor está en el aire

61

25/10/16 GAGMAN PRODUCCIONS, S.L.

Actuación De Jobs

40
41

58

ROMERIA

5.082,00 €
DEL
4.174,50 €

CASTILLO
Pot de Plom teatre

2.662,00 €

Representación obra Climax

2.783,00 €

30/09/16

0716-03

516,91 €

25/11/16

0716-03

517,88 €

25/11/16

0716-03

3.630,00 €

27/09/16

0716-03

858,08 €

29/11/16

0716-03

15,05 €

29/11/16

0716-03

Dos Toros Feria

15.400,00 €

30/08/16

0716-03

Seis Toros Feria

21.780,00 €

24/10/16

0716-03

29/07/16

0716-03

4.235,00 €

02/11/16

0716-03

24.200,00 €

28/10/16

0716-03

18/11/16

0716-03

4.840,00 €

23/11/16

0716-03

12.100,00 €

22/11/16

0716-03

6.957,50 €

16/11/16

0716-03

SGAE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
Autores Teatro Climax
Y EDITORES

Bajo

el

22.260,00 €

ala

del
11.192,50 €
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62

02/11/16 PIROTECNIA MARTI, S.L.

Actos Pirotécnicos De La Fira 2016

22.000,00 €

21/11/16

0716-03

63

31/10/16 CERRAJERIA FERROAL

Montaje De Barreras, Pilon Y Doble
Vallado

20.686,16 €

22/11/16

0716-03

64

03/10/16

2.375,00 €

30/09/16

0716-03

65

MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE
03/10/16
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Pago Póliza Rc Festejos Taurinos

950,00 €

30/09/16

0716-03

66

24/10/16 ALONSO ZAPATA GIL

Certificado Técnico

423,50 €

24/11/16

0716-03

67

18/10/16 PIROVILA, S.L.

Disfraces Fira

398,90 €

24/11/16

0716-03

68

28/10/16 PIROVILA, S.L.

Disfraces Feria

19,90 €

24/11/16

0716-03

69

26/10/16 VICENTE BENAVENT PRATS

Tarde de vacas

1.210,00 €

22/11/16

0716-03

70

26/10/16 GANADERIA HERMANOS GUILLAMON

Encierro de toros y relleno de vacas

1.500,00 €

22/11/16

0716-03

71

07/11/16 B.L.G. CONTROL Y SERVICIOS

Servicios de auxiliares en fira d'onda

2.958,45 €

22/11/16

0716-03

72

02/11/16 JOAQUÍN BERNIA VILLANUEVA

16 b san miguel y 5 de gas

1.775,92 €

22/11/16

0716-03

73

31/10/15 MADERAS BOLGI, S.L.

Leña para paellas

1.016,40 €

23/11/16

0716-03

74

26/10/16

Transporte toros guarismo

1.452,00 €

28/11/16

0716-03

75

19/10/16 MUNDO ANIMAL D´ONDA

77,20 €

24/11/16

0716-03

76

29/10/16

10.164,00 €

23/11/16

0716-03

77

31/10/16 MILAGROS LÓPEZ LOZANO

Varios feria

252,01 €

17/11/16

0716-03

78

02/11/16 DECOROSO ALIMENTACIÓN, S.L.

Lotes embutidos

1.400,00 €

23/11/16

0716-03

79

11/11/16 JUAN CARLOS GÓMEZ MONTOLIU

Montaje y organización cena peñas

8.978,20 €

23/11/16

0716-03

80

29/10/16 COMBO CONSULTORES, C.B.

Colaboración concert de La Raiz

6.050,00 €

24/11/16

0716-03

03/11/16 JOSÉ MARÍN NATIVIDAD

Portes toros
Palmosilla

28/11/16

0716-03

82

29/10/16 MIGUELA PASTOR PASTOR

Honorarios médicos

3.100,00 €

24/11/16

0716-03

83

29/10/16 GUSTAVO TRAVER MARTINEZ

Honorarios médicos

3.100,00 €

24/11/16

0716-03

84

29/10/16 PILAR RAMOS BRANCHADELL

Honorarios médicos

2.100,00 €

24/11/16

0716-03

85

10/11/16 RESTAURANTE MOYA & MARTÍ

Cena presentacion reina mayor

6.162,00 €

24/11/16

0716-03

86

10/11/16 RESTAURANTE MOYA & MARTÍ

Cena presentacion reina infantil

3.187,00 €

25/11/16

0716-03

87

31/10/16 FERRETERIA SALVIA, S.L.

Varios feria

1.077,86 €

16/11/16

0716-03

88

30/09/16 FERRETERIA SALVIA S.L

Varios feria

110,51 €

18/10/16

0716-03

89

04/11/16 PROYECTOS GURUGU BEACH CLUB

Seguridad privada feria

5.925,25 €

25/11/16

0716-03

90

31/08/16 ZAFIRO TOURS, S.A.

Billete a Sevilla media distancia

88,35 €

24/11/16

0716-03

91

28/10/16 ESPECTACULOS TALÍA S.L.

Orquesta la fiesta peña Apalankats

600,00 €

21/11/16

0716-03

92

29/10/16 ESPECTÁCULOS TALÍA S.L.

Orquesta la Mascara peña Entaska

600,00 €

21/11/16

0716-03

93

28/10/16 EXCELSIOR PRODUCCIONES S.L.

Orquesta la Modena

600,00 €

21/11/16

0716-03

94

25/10/16 EMILIO RODENAS ROBLES

Actuación musical peña Intoxi-k

179,69 €

22/11/16

0716-03

95

06/11/16 JOAN VARELLA CERDA

Orquesta Pistolitas de agua

247,51 €

21/11/16

0716-03

96

24/10/16 LAURENCE MOMPLET DECARO

Actuacion grupo para la peña San P-2

179,69 €

21/11/16

0716-03

97

JOSE D.MAÑEZ SIFRE – Ocultas
22/10/16
Producciones

Orquesta peña Desorden

600,00 €

22/11/16

0716-03

98

23/10/16

JOSE D.MAÑEZ SIFRE – Ocultas
Producciones

Orquesta peña Deskicio

600,00 €

22/11/16

0716-03

99

24/10/16

JOSE D.MAÑEZ SIFRE – Ocultas
Producciones

Orquesta peña Dapalmo

600,00 €

22/11/16

0716-03

81

MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN NI-DO,
S.L.

PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS TS,
S.L.U.

Pago Póliza Accidentes Festejos
Taurinos

Viruta y paja para toriles
Alquiler equipo y sonorización de
concierto y ondatronic

de

Torrestrella

y

la
2.480,50 €

100

29/10/16

101

JOSE D.MAÑEZ SIFRE – Ocultas
Producciones

Orquesta peña Lokura

600,00 €

22/11/16

0716-03

22/10/16 SONOCENT, S.L.

Orquesta Centauro

600,00 €

22/11/16

0716-03

102

01/11/16 DIEGO ARROYO BONET

Orquesta kolesteruel peña Redeuà

319,44 €

22/11/16

0716-03

103

08/11/16 ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA TI-K

Colaboración toro peña Ti-k

225,00 €

08/11/16

0716-03

104

26/10/16

Transporte de toro

225,00 €

23/11/16

0716-03

105

02/11/16 GLORIA LIDON GRANGEL RENAU

Comida Consell de Festes

4.445,93 €

23/11/16

0716-03

106

01/12/15 DEFESTA, C.B.

Disfraces de reina y dama

118,85 €

27/01/16

0716-03

107

ANTONIO VIDA – INNOVACIÓN
02/12/15
FOTOGRAFICA

Reportaje fotográfico Fira d'Onda

2.797,52 €

31/01/16

0716-03

108

15/12/15 MADERAS BOLGI, S.L.

Transporte y recogida de leña para las
paellas

605,00 €

23/02/16

0716-03

109

22/12/15 JOSÉ ROVIRA CAMPOS

Encierro feria cerrar toros por la tarde y
suelta de vacas

1.500,00 €

08/02/16

0716-03

ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA
PAÑUELITO VERDE

372.092,50 €

Vist que l'import total de la justificació és superior a la quantitat acordada en el conveni i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequades al fi de la subvenció
concedida.
Vist l'informe favorable emès per la gestora de Festes, amb data 13 de novembre de 2016.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número2,2016,1,0004.
Vista la conformitat del interventor, 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 per el decret d'Alcaldia
número1869/2015.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida al Consell de festes d'Onda,
amb CIF , corresponent a l'exercici 2016, per l'import de 370.000 €, per finançar despeses
de l'organització, gestió i desenvolupament de les festes locals.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 111.000 € al Consell de
Festes d'Onda, amb CIF , corresponent al 30% de l’import total de la subvenció concedida
per a l’exercici 2016, a càrrec de l'aplicació pressupostària 338.48001 del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.22. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Abreviat 000186/2014
(al qual s'acumula el Procediment Abreviat 000192/2014) del Jutjat del Contenciós
Administratiu número 1 de Castelló.
Secretaria dóna compte de la Sentència número 524/2016 del Jutjat del Contenciós
Administratiu número 1 de Castelló, de data 13 de desembre de 2016, dictada en el
Procediment Abreviat 000186/2014 (al qual s'acumula el Procediment Abreviat 000192/2014),
per la qual es desestimen els recursos contenciós-administratius interposats per Esportoci, SL
i per Carmen Galver Maneu, contra el Decret de l'Alcaldia 572/2014 de 10 de març, pel qual
s'estimava parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per Carmen
Galver Maneu per lesions físiques produïdes per caiguda en el pavelló poliesportiu municipal,
declarant ajustada a Dret la referida resolució.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord
i còpia de la Sentència a la Secció d'Urbanisme.
2.2. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.
Onda, data al marge
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

