AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 28
Data: 15 de juliol de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.20 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 8 de juliol de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 68/2016.
1.3. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis socials de la
comissió de valoració del mes de juliol de 2016 (ordinària).
1.4. Proposta d'aprovació de les ajudes de lloguer social del programa "Onda sin desahucios"
corresponents a la comissió de valoració del mes de juliol de 2016 (ordinària).
1.5. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb Parroquia San Bartolomé per al
servei de menjador social infantil durant el període estival de l'exercici 2016.
1.6. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb Asociación
Quisqueya de Onda (Agencia AMICS) per a l'exercici 2016.
1.7. Proposta de reintegrament de l'import no justificat de la subvenció concedida per la
Diputació de Castelló en el marc del Pla d'Ocupació Conjunt de les Aministraciones
Públiques Valencianes 2015.
1.8. Proposta d'adjudicació d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
1.9. Proposta d'aprovació del “Compte de Liquidació definitiva” del Projecte de Reparcel·lació
del sector urbanitzable residencial SUR-11 Est,
1.10.Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació d'edificis
i vivendes d'Onda.
1.11.Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per a la
conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda 2016.
1.12.Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte d'obres:
"Remodelació del carrer Camí Castelló".
1.13.Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte: "Servei de gestió de
comptes de correus electrònics i dominis d'internet corporatius".
1.14.Proposta de sol·licitud de subvenció del projecte “Portal de Participació ciutadana”, en el

marc de les ajudes destinades a entitats locals, per al foment de la participació ciutadana,
la transparència i l'accés a la informació pública.
1.15.Proposta d'aprovació del nou esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Onda i la Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. de l'Esperanza per a l'homologació d'aules
externes per al Certificat de Professionalitat Agricultura ecològica (AGAU0108), que
substituïx i anul·la a l'aprovat en data 24 de juny de 2016.
1.16.Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per a la realització d'accions formatives dirigides
prioritàriament a persones desocupades, dins del Programa de formació professional per a
l'ocupació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2016. Especialitat: «Neteja en espais
oberts i instal·lacions industrials», modalitat colectius en risc d'exclusió social.
1.17.Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació per a la realització d'accions formatives dirigides
prioritàriament a persones desocupades, dins del Programa de formació professional per a
l'ocupació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2016. Especialitats: «Operacions bàsiques
de restaurant i bar», modalitat formació per a la inserció.
1.18.Proposta d'acceptació de la subvenció del SEPE, en el marc del Conveni
INEM/Corporacions Locals del règim agrari, corresponent a l'exercici 2016.
1.19.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a l'Associació
Barri Tossalet, per a la realització de programes culturals i de participació ciutadana a
associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.20.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% de la subvenció per a
l'exercici 2016 al Club de Colombicultura “La Ondense”.
1.21.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% restant del conveni de
col·laboració per a l'exercici 2016 al Club Atletisme Onda.
1.22.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% del conveni de col·laboració
per a l'exercici 2016 al Club de Gimnasia Gym-Sport Onda.
1.23.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Precs i preguntes.

1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 8 de juliol de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 8 de juliol de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 68/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 12 de juliol 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 68/2016, que recullen les factures per despeses
corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
Atés que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny , de delegació de competències, modificat per decret de l´alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d´alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 68/2016 per import de 550.164,67 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 i denegació de les ajudes individualitzades de serveis
socials de la comissió de valoració del mes de juliol de 2016 (ordinària).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 8 de juliol de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajudes
individualitzades.
Vist l'informe-proposta tècnica sobre valoració de tals expedients, emès pel director-psicòleg

de l'Equip Social de Base, de 30 de juny de 2016, que indica que la concessió i denegació
de les ajudes s'ajusta a alló que establixen les bases específiques reguladores de les ajudes
econòmiques municipals d'emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent d'Administració, Serveis Municipals i
Política Social i Especial de Comptes, de 5 de juliol de 2016, de valoració de les ajudes.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 8 de juliol de 2016.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en la proposta, corresponents a les ajudes
d'emergència de la comissió de valoració del mes de juliol de 2016 (ordinària), han firmat, i
així consta en la sol·licitud d'ajuda individual en el departament de Serveis Socials, la
declaració de no estar sotmés a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari,
assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(BOE núm. 276, de 18/11/03) i del compliment d'obligacions de reintegrament de
subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit.
Considerant que també consta en l'expedient, l'informe emés pel servei de recaptació
municipal acreditatiu que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries amb
la Corporació, la validesa del qual acaba el 13 d'octubre de 2016.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
Vistes les bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals
d’emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Considerant que l'article 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de Serveis Socials de la
Comunitat Valenciana, establix que correspon a les Entitats Locals Municipals, la gestió dels
programes i de les ajudes econòmiques que li puga encomanar l'Administració de la
Generalitat.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar les ajudes individualitzades de Serveis Socials corresponents a la comissió
de valoració del mes de juliol de 2016 (ordinària) segons el detall que s'acompanya:
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
NÚM.
1

EXPEDIENT
365/16

CONCEPTE
AFPE(**)
AEGE

QUANTÍA
513,16 €
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NÚM.
2

EXPEDIENT
366/16

3
4
5
6
7
8

367/16
369/16
370/16
371/16
372/16
373/16

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

375/16
379/16
382/16
383/16
387/16
388/16
390/16
391/16
392/16
395/16
396/16
399/16
400/16
401/16
402/16
4/16
7/16
10/16
12/16
18/16
19/16
20/16
21/16
22/16
24/16
28/16
29/16
30/16
31/16
34/16
35/16
36/16
37/16
79/16

43
44
45
46
47
48
49
50
TOTAL

88/16
95/16
99/16
126/16
134/16
153/16
157/16
5/16

CONCEPTE
AFPE(*)
AEGE
AFPE(*)
ADTE
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AEGE
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
ADTE
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(**)
ADTE
ADTE
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AEGE
AFPE(**)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AEAI(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)

QUANTÍA
374,00 €
476,00 €
276,90 €
390,00 €
240,00 €
476,00 €
1.314,72 €
390,00 €
360,00 €
350,00 €
330,00 €
415,35 €
350,00 €
650,00 €
275,00 €
600,00 €
325,00 €
330,00 €
220,53 €
315,00 €
300,00 €
300,00 €
275,00 €
442,00 €
600,00 €
260,00 €
420,00 €
408,00 €
544,00 €
420,00 €
510,00 €
570,00 €
275,00 €
420,00 €
510,00 €
390,00 €
480,00 €
330,00 €
544,00 €
442,00 €
757,16 €
400,00 €
680,00 €
325,00 €
380,00 €
240,00 €
540,00 €
240,00 €
374,00 €
21.347,82 €

B. Ajudes a abonar a tercers per transferència bancària
NÚM.
1
TOTAL

EXPEDIENT
144/16

CONCEPTE
AEGE (**)

QUANTÍA
1.156,00 €
1.156,00 €

C. Ajudes a abonar als sol·licitants en format de vals setmanals (ajudes d’emergència i PIF)
NÚM.
1
2
3
TOTAL

EXPEDIENT
403/16
404/16
149/16

CONCEPTE
PIF (**)
PIF (*)
PIF (*)

QUANTÍA
513,64 €
360,00 €
296,64 €
1.170,28 €

AFPE. Ayuda familiar polivalente de emergencia.
AEGE. Ayuda de emergencia gastos extraordinarios.
AEAI. Ayuda emergencia alimentación infantil.
ADTE. Ayuda desarrollo tercera edad.
PIF. Plan de intervención familiar.

(*) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 2 mesos.
(**) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 4 mesos.
Segon. Aprovar les ajudes d'emergència en situacions especials corresponents a la comissió
de valoració del mes de juliol de 2016 (ordinària), segons el detall què s'acompanya:
EXP.

DATA VALS

QUANTÍA

TOTAL

100,00 €

100,00 €

LG-E 305

12/05/16

F

LG-E 249

16/05/16
21/06/16

AB
AB

50,00 €
50,00 €

100,00 €

LG-E 230

08/06/16
22/06/16

PL
PL

50,00 €
50,00 €

100,00 €
300,00 €

TOTAL

Tercer. Denegar les ajudes individualitzades de Serveis Socials corresponents a la comissió
de valoració del mes de juliol de 2016 (ordinària), pel motiu que s’indica en cada cas:
NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

CAUSA DENEGACIÓ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

368/16
374/16
376/16
377/16
378/16
380/16
381/16
384/16
385/16
386/16

AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE

3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
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NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

CAUSA DENEGACIÓ

11
12
13
14
15
16
17
18
19

389/16
393/16
394/16
397/16
398/16
17/16
23/16
42/16
362/16

AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE

3
3
3
2
3
3
3
3
3

Causa de denegació:
1. Per superar renda per càpita.
2. Per figurar com a deutor/a en concepte de sancions en període executiu.
3. Per no aconseguir la puntuació mínima de 15 punts per a entrar en els mòduls de les ajudes econòmiques.

Quart. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes
individualitzades de Serveis Socials directes als sol·licitants, aprovades en el punt primer A,
relacionades en l'annex I corresponents a la comissió de valoració del mes de juliol de 2016
(ordinària), per import total de 21.347,82 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.14475) del vigent pressupost general.
Quint. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses d'ajudes de pagament a
tercers de Serveis Socials, aprovades en el punt B, relacionades en l'annex II corresponents
a la comissió de valoració del mes de juliol de 2016 (ordinària), per import total de 1.156,00
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació
2.2016.1.14475) del vigent pressupost general.
Sext. Autoritzar les despeses d'ajudes d'emergència (vals) i dels plans d'intervenció familiar
(vals), aprovades en el punt primer C, relacionades en l'annex III corresponents a la
comissió de valoració del mes de juliol de 2016 (ordinària), per import total de 1.170,28
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació
2.2016.1.14475) del vigent pressupost general.
Septim. Autoritzar les despeses dels vals d'emergència, aprovades en el punt segon,
relacionades en l'annex IV corresponents a la comissió de valoració del mes de juliol de
2016 (ordinària), per import total de 300,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.14475) del vigent pressupost general.
Octau. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt quart i quint.
Nove. Notificar la present resolució als interessats i traslladar el present acord a l'Àrea
d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació de les ajudes de lloguer social del programa "Onda sin
desahucios" corresponents a la comissió de valoració del mes de juliol de 2016
(ordinària).

Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 8 de juliol de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajudes de lloguer
social del programa "Onda sin desahucios".
Vist l'informe-proposta tècnica sobre valoració de tals expedients, emés pel director-psicòleg,
de 30 de juny de 2016, que indica que la concessió de les ajudes s'ajusta a alló que
establixen les bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals
d'emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent d'Administració, Serveis Municipals i
Política Social i Especial de Comptes, de 5 de juliol de 2016, de valoració de les ajudes.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 2 de juny de 2016.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en la proposta, corresponents a les ajudes
de lloguer social del programa "Onda sin desahucios" de la comissió de valoració del mes de
juliol de 2016 (ordinària), han firmat, i així consta en la sol·licitud d'ajuda individual en el
departament de Serveis Socials, la declaració de no estar sotmés en cap prohibició per a
obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03) i del compliment
d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit.
Considerant que també consta en l'expedient, l'informe emés pel servei de recaptació
municipal acreditatiu que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries amb
la Corporació, la validesa del qual acaba el 13 d'octubre de 2016.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
Vistes les bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals
d'emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Considerant que l'article 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de Serveis Socials de la
Comunitat Valenciana, establix que correspon a les Entitats Locals Municipals, la gestió dels
programes i de les ajudes econòmiques que li puga encomanar l'Administració de la
Generalitat.
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 les següents ajudes de lloguer de vivenda social del programa "Onda sin
desahucios" corresponents a la comissió de valoració del mes de juliol de 2016 (ordinària)
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segons el detall que s'acompanya, desenvolupat en l'Annex I:
A. Ajudes a abonar a tercers per transferència bancària
NÚM.
1

EXPEDIENT
4/16 OSD

CONCEPTE
Lloguer social
"Onda sin desahucios"

TOTAL

QUANTÍA (*)
1.170,00 €
1.170,00 €

(*) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 6 mesos.
L'ajuda de lloguer social aprovada a l'expedient núm. 4/16 OSD s'abonarà directament a la
propietària de la vivenda.
Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes de lloguer
de vivenda social del programa "Onda sin desahucios", relacionades en el punt primer
corresponent a la comissió de valoració del mes de juliol de 2016 (ordinària), d'acord amb el
detall establit en el mencionat Annex I, per import total de 1.170,00 euros, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.14474) del
vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt segon.
Quart. Notificar la present resolució als interessats i traslladar el present acord a l'Àrea
d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb Parroquia San Bartolomé
per al servei de menjador social infantil durant el període estival de l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 11 de juliol de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de conveni de col·laboració amb Parroquia San
Bartolomé per al servei de menjador social infantil durant el període estival de l'exercici
2016.
Vist l'article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe
d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist que Parroquia San Bartolomé, té com a fins primordials: la intervenció amb famílies en
risc d'exclusió social amb especial atenció als menors i dones víctimes de la violència de
gènere i familiar.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.

Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons.
Atés el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb Parroquia San Bartolomé, amb CIF , per al
servei de menjador social infantil durant el període estival de l'exercici 2016, per import de
22.937,06 euros.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 920/4802 del vigent pressupost general.
Tercer. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
Asociación Quisqueya de Onda (Agencia AMICS) per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 8 de juliol de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 5 de juliol de 2016 (registre entrada número 13.230), presentat per Daniel
Garcia Garcia, de sol·licitud de pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
Asociación Quisqueya de Onda (Agencia AMICS) per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 1 de juliol de 2016, pel qual es va aprovar la
firma d'un conveni de col·laboració, amb una vigència hasta el 1 de novembre de 2016,
entre l'Ajuntament d'Onda i Asociación Quisqueya de Onda (Agencia AMICS) per un import,
per a l'exercici 2016, de 10.000,00 euros.
Vista la clàusula quarta del conveni de col·laboració que diu: “Pagament. El pagament de la
subvenció es realitzarà segons el següent calendari, a la firma del present conveni, el 70%
de l'ajuda, i a la justificació de l'ajuda total concedida, el 30% restant.”
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, Asociación Quisqueya de Onda
(Agencia AMICS), compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no
sent deutora amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
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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, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna
de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist l'informe favorable emès pel director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 8 de juliol de
2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
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. Reconéixer l'obligació per la quantitat de 7.000,00 euros a Asociación Quisqueya de
Onda (Agencia AMICS), amb CIF , corresponent al 70% de l'import total de la subvenció
concedida per a l'exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310/48003 (RC
amb número d'operació 2.2016.1.04940) del vigent Pressupost General.
Segon. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l'Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta de reintegrament de l'import no justificat de la subvenció concedida per
la Diputació de Castelló en el marc del Pla d'Ocupació Conjunt de les Aministraciones
Públiques Valencianes 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 6 de juliol de 2016, que diu:
“Vist que l'Excma. Diputació Provincial en sessió ordinària de Junta de Govern, celebrada el
dia 22 de setembre de 2015, va aprovar la distribució de la subvenció entre els ajuntaments

sol·licitants de la convocatòria del Programa d'Ocupació Públic d'interés general o social en
el marc del Pla d'Ocupació Conjunt de les Aministraciones Públiques Valencianes, per la que
correspon a l'Ajuntament d'Onda la quantitat de 147.876,96 euros.
Vist que l'import assenyalat correspon al 66,67% del total de despeses de l'activitat i per tant
l'Ajuntament d'Onda hauria de justificar un total de 221.815,44 euros.
Vist que l'Ajuntament d'Onda en data 21 d'abril de 2016, va justificar les despeses de
l'activitat per un import de 200.292,53 euros, és a dir, per un import menor del total que
hauria d'haver justificat per la defunció un mes abans de finalitzar l'activitat, del treballador
Crescencio Morcillo de la Font i que no es va reemplaçar amb la contractació d'una altra
persona.
Vist el certificat d'ingrés en l'Ajuntament d'Onda de data 21/12/2015 de l'aportació
autonòmica i de la Diputació Provincial per a dur a terme l'activitat, per un import total de
147.876,96 euros.
Vist el decret número 1713 de 23 de juny de 2016, del Sr. President de l'Excma. Diputació
Provincial de Castelló, pel qual es requerix a l'Ajuntament d'Onda la devolució de la part de
la subvenció no justificada, per import 14.348,60 euros, comunicat a estes oficines amb data
registre d'entrada 4 de juliol de 2016.
Vist l'informe emés amb data 6 de juliol de 2016, per la tècnic de comerç, turisme i ocupació,
de justificació de la minoració.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció de fons municipal.
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 a què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Acceptar el decret de minoració, de data 23 de juny de 2016 i rebuda en este
Ajuntament amb data 4 de juliol de 2016 (número de registre 13117), dictat per l'Il·lm Sr.
President de la Diputació Provincial de Castelló, en el marc del Pla d'Ocupació Conjunt de
les Administracions Públiques Valencianes 2015.
Segon. Acceptar la minoració i aprovar el reintegrament de la quantitat de 14.348,60 euros,
de la subvenció concedida per import de 147.876,96 euros.
Tercer. Ordenar el pagament de la devolució de l'ingrés del punt 2n, per import de 14.348,60
euros, en el compte núm. 0182-6230-94-0200120963.
Quart. Comunicar este acord a l'òrgan concedent de la subvenció i als servicis econòmics
municipals als efectes procedents.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta d'adjudicació d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 6 de juliol de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de les bases especifiques reguladores de la
convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
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.
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.
Estudiades les sol·licituds presentades per:
•
•
•
•
•
•

Rafael Sansano Campos (Expedient 00945/2016/14)
Pulionda, SL (Expedient 00945/2016/30)
Antono García Catalán (Expedient 00945/2016/37)
Eléctrica Garcia Vázquez, SL (Expedient 00945/2016/38)
Maincer, SL (Expedient 00945/2016/40)
Servicios Inmobiliarios Vicente Miguel Bayo, SL (Expedient 00945/2016/35)

Vist que els sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries,
davant de la Hisenda Local, la Hisenda Pública, i la Seguretat Social.
Vistos els informes de la tècnic de comerç, turisme i ocupació units als expedients favorables
a la concessió de les subvencions.
Vist l'informe de la Comissió de valoració d'ajudes econòmiques a la contractació de
persones desocupades d'Onda, 2016, de data 5 de juliol de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la Intervenció de fons municipal.
Atès que la base 12 de la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016 permet la bestreta del 50% de l'import concedit, prèvia sol·licitud.
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 a què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Concedir les següents subvencions per a finançar ajudes a la contractació de
persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a l'aplicació 24100 47000 del vigent
Pressupost Ordinari (RC de 22/01/16 amb número d'operació 2.2016.101083).
PERSONA FÍSICA /
JURÍDICA

NIF / CIF

NÚM.
QUANTIA BESTRETA
TREBALLADORS SUBVENCIÓ
50%

Rafael Sansano Campos

1

1.000,00 €

0,00 €

Pulionda, SL

3

3.000,00 €

0,00 €

Antonio García Catalán

1

1.000,00 €

0,00 €

Eléctrica García Vázquez,
SL

1

1.000,00 €

500,00 €

Maincer, SL

2

1.000,00 €

0,00 €

Servicios Inmobiliarios
Vicente Miguel Bayo SL

1

1.700,00 €

0,00 €

TOTAL

8.700,00 €

500,00 €

Segon. Aprovar la disposició de la despesa del punt anterior.
Tercer. Aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents a la bestreta del 50% de
les següents subvencions concedides en el punt primer:
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PERSONA FÍSICA / JURÍDICA

NIF / CIF

QUANTIA BESTRETA 50%

Eléctrica García Vázquez, SL

500,00 €

Quart. Aprovar l’ordenació de pagament de les obligacions del punt anterior.
Quint. Notificar este acord als interessats, publicar en el tauler d'edictes municipal i en el
Butlletí Oficial de la Provincia, si és el cas, i traslladar 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.
1.9. Proposta d'aprovació del “Compte de Liquidació definitiva” del Projecte de
Reparcel·lació del sector urbanitzable residencial SUR-11 Est.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 28 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'acord plenari de 27 de març de 2006, en el que es va aprovar i va adjudicar
definitivament a la mercantil “Monti Urbana, S.L”, per a la seua gestió indirecta, el Programa
d'Actuació Integrada del sector urbanitzable residencial SUR-11 Est.
Vist que mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2008
es va aprovar el projecte de reparcel·lació del sector i els seus documents annexos, així
com el Compte de liquidació provisional del sector.
Vist que davant de la impossibilitat de concloure en termini les obres d'urbanització per
causa imputable al retard de l'Urbanitzador, mitjançant un acord plenari de data 9 d'abril de
2013 es va acordar la resolució de la gestió indirecta de la referida programació, amb
privació a la mercantil “Monti Urbana, S.L” de la seua condició d'Agent Urbanitzador,
assumint l'Ajuntament la gestió directa per raons d'interés general.
Vist que en el referit acord plenari es va disposar que l'Ajuntament d'Onda assumiria
l'elaboració i subscripció del certificat final d'obra i l'elaboració, tramitació i aprovació del
Compte de Liquidació definitiva.
Vist l'acord de la Junta de Govern local de data 7 de juliol de 2014, pel qual es va aprovar el
modificat del capítol elèctric del projecte d'urbanització del sector.
Vist que amb data 26 de setembre de 2014 es va firmar l'Acta de recepció de les obres
d'urbanització del sector.
Vist el document “Compte de Liquidació definitiva del Programa d'Actuació Integrada SUR11 Est”, datat al setembre de 2014, en el que s'incloïen com a gastos imputables als
propietaris els derivats de la inscripció registral, de les indemnitzacions i de l'apartat elèctric.
Vist que el referit document va ser objecte d'exposició durant un mes per mitjà de publicació
en el DOGV de 14.10.14 i en el Periòdic Mediterrani de 10.10.14, així com per mitjà de

notificació individualitzada als afectats. Per als propietaris de titularitat desconeguda o en
parador desconegut es va publicar anunci en el BOP núm 1 de data 1.1.15.
Vist l'acord de la Junta de Govern local de data 18 de setembre de 2015, en el que es van
contestar i van resoldre les onze al·legacions presentades en el tràmit d'exposició pública i
es va acordar, en conseqüència amb les al·legacions estimades en tot o en part, l'elaboració
d'un document actualitzat de Compte de Liquidació definitiva en el que s'incorporaren les
modificacions següents:
-Reconéixer Carmen Dionis Franch una indemnització a raó de 120€/m2, atenent a les
circuntancias urbanístiques del seu terreny.
-Modificar la distribució i percentatges de titularitat de diverses parcel·les adjudicades, i
actualitzar algun domicili en la base de dades.
Vistes les al·legacions de 29 de gener de 2016 formulades per Vicente Penades Arandia,
administrador concursal de la mercantil “Monti Urbana, S.L”, en el que comunica els canvis
de titularitat de les parcel·les adjudicades 60 B, 60 C i 60 D en favor de Sareb, S.A, Oscar
Pradras Herrera i Sareb, S.A, respectivament, titularitats a reflectir en l'actualització del
Compte de Liquidació definitiva.
Vist el document actualitzat del Compte de Liquidació definitiva del sector, datat al febrer de
2016, que ha sigut objecte d'exposició pública pel termini de quinze dies hàbils per mitjà
d'avís individualitzat als interessats i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana (30.3.16) i en el Periòdic Llevant de Castelló (30.3.16), havent-se publicat en el
Butlletí Oficial de la Província (21.5.16) per als titulars amb domicili desconegut o en parador
desconegut, constatant-se durant el referit termini la presentació de les al·legacions
següents:
NÚM.
Aleg.
1

R. Entrada

Data al·legació

Al·legants

7028

12.4.16

2

8035

27.4.16

Vicente Rafael Calpe Castañ

3

8271

29.4.16

Francisco Feliu Aguilella

4

8812

6.5.16

Domingo Cruzado Perea

5

8940

9.5.16

Mª Dolores García Colera (Davinia García)

6

9202

12.5.16

Vicente Penades Arandia (Monti Urbana, S.L)

Vicente J.J.García Nebot (Promocions Sepelaco, S.L)

Vista la Retenció de crèdit de l'Àrea d'Intervenció, núm. 22016105965 (partida 151 60900),
per import de 149.249 euros, relativa als gastos d'urbanització del Compte de Liquidació
definitiva del sector.
Vist l'informe del TAG d'Urbanisme de data 20.6.16, sobre les al·legacions a la segona
exposició pública.
Vist l'informe juridic-proposta del TAG d'Urbanisme de data 27 de juny de 2016.
Atès els informes dels servicis tecnico-municipals que constan en l´expedient.
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Atès els articles 90 i 162 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del
Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana en relació amb la Disposició
transitòria 1ª del referit text legal, que admet obviar l'aplicació de la normativa anterior (LUV)
en la gestió urbanística quan la informació pública s'haguera iniciat després de l'entrada en
vigor de la nova llei.
Considerant el que disposa l'article 21.1 de la Llei 11/99, de 21 d'abril, de modificació de la
Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, que faculta l'Alcalde per a aprovar els
projectes de reparcel·lació i els instruments de gestió urbanística, i vist el decret de l'alcaldia
número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències, en virtut del qual es
deleguen en la Junta de Govern Local estes atribucions.
RESOLC:
Primer.- Aprovar el document “Compte de Liquidació definitiva” del Projecte de
Reparcel·lació del sector urbanitzable residencial SUR-11 Est, redactat per este Ajuntament i
datat al febrer de 2016.
Segon.- Acordar, en relació amb les al·legacions formulades en el segon tràmit d'audiència, i
basant-se en l'informe del TAG d'Urbanisme de data 20.6.16, el següent:
1) Estimar les al·legacions de Francisco Feliu Aguilella i modificar la distribució i
percentatges de titularitat de la parcel·la adjudicada 20, en el sentit següent:
-Juan Antonio (25%) i J.M Ramos Mezquita (25%), per ostentar el ple domini d'una quarta
part indivisa cada u, amb caràcter privatiu.
-50% restant: Francisco Feliu Aguiella i Carmen Sales Mezquita, en tant que mitat indivisa
restant amb caràcter de guanys.
A la vista de les referides modificacions, es repercutirà l'import del Compte de Liquidació
definitiva de la dita parcel·la entre tots els seus titulars, segons percentatges, en la proporció
corresponent.
2) Desestimar les al·legacions de Promocions Sepelaco, S.L sobre nul·litat del document i
retaxació de càrregues encoberta, basant-se en les següents consideracions jurídiques:
“1. Respecte a la sol·licitud d'anul·lar la Liquidació definitiva per una suposada aplicació de
l'article 128.1 del Reglament de Gestió Urbanística (RD 3288/1978, de 25 d'agost -RGU-),
sorprén en data actual la pretensió d'aplicar un precepte estatal quan l'Estatut d'Autonomia
de la Comunitat Valenciana, en relació amb l'article 148.1.3 de la Constitució, atribuïx a la
Generalitat Valenciana la competència exclusiva en matèria d'urbanisme i ordenació del
territori, i quan les competències estatals en esta matèria, conforme al nou sistema jurídic,
se circumscriuen a legislar en el nivell dels grans principis fonamentals i dins dels títols
competencials que segons l'article 149.1 corresponen a l'Estat (expropiacions, valoracions,
responsabilitat patrimonial....), no tenint competències per a legislar (per exemple) en
matèria de gestió urbanística.
Des d'este punt de vista, la competència exclusiva per a legislació sobre tècniques i gestió
urbanística és exclusivament autonòmica, i a este efecte la normativa urbanística de la

comunitat valenciana (tant l'anterior LUV com la vigent LOTUP), al regular la gestió
reparcel·latòria i la liquidació de les obres d'urbanització, no fixen cap termini per a la
tramitació i aprovació del Compte de Liquidació definitiva, entenent-se que no pertoca acudir
a la normativa estatal per a suplementar les “suposades llacunes o omissions”, màximament
quan en la comunitat valenciana hi ha una regulació pròpia sobre la gestió urbanística.
D'altra banda, els articles 90 i 162 de la LOTUP (Llei 5/14, de 25 de juliol) regulen
expressament el Compte de Liquidació definitiva sense establir, com s'ha exposat, cap
termini.
En este sentit, el primer article es limita a assenyalar en el seu apartat 2n que la Liquidació
definitiva de la reparcel·lació tindrà lloc quan es concloga la urbanització de l'actuació de
què forme part la unitat reparcelable, mentres que el segon article, per la seua banda, exigix
l'aprovació de les obres d'urbanització una vegada rebudes les obres d'urbanització.
Atés que amb data 26 de setembre de 2014 es va firmar l'Acta de recepció de les obres
d'urbanització del sector, la tramitació i aprovació de la Liquidació definitiva és factible
únicament a partir d'eixa data (i en cap cas en data anterior), no imputant-se el suposat
retard en l'execució de l'actuació integrada ni a este Ajuntament ni als propietaris sinó a
l'antic urbanitzador, que va ser privat de la seua condició de tal per acord plenari de data 9
d'abril de 2013, quan es va acordar la gestió directa del programa i l'assumpció de la gestió
de Liquidació definitiva per este Ajuntament, tot això avalat pel dictamen favorable de la
Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient en data 6 de febrer del 2013.
L'aplicació de la LOTUP a l'actual expedient de Liquidació definitiva es derivaria de la
Disposició transitòria 1ª de la LOTUP, en el que s'assenyala expressament que els
instruments de programació, planejament, gestió urbanística i reparcel·lació que hagueren
iniciat la seua informació pública amb anterioritat a la Entrada en vigor de la dita llei es
continuaran tramitant d'acord amb la legislació anterior. En el cas concret, la informació
pública del Compte de Liquidació definitiva, en tant que instrument de gestió independent de
la programació i reparcel·lació, s'inicia a l'octubre de 2014, quan ja ha entrat en vigor la
LOTUP, per la qual cosa en este cas no és possible l'aplicació de la normativa anterior sinó
l'actual.
2. Respecte a l'al·legació de la retaxació de càrregues encoberta, s'informa que:
-La partida relativa a gastos registrals és repercutible entre els propietaris segons la
normativa urbanística vigent (art. 90.3 b de la LOTUP) i l'anterior (art. 168.1 c de la LUV), i
encara que la dita circumstància es va preveure en l'expedient reparcel·latorio, l'import
corresponent no es va repercutir (indegudament) en les quotes d'urbanització que van
sufragar els propietaris en el Compte de liquidació provisional. No es tracta, perquè, d'un
sobrecost addicional ni d'un import sobrevingut, sinó d'una quantia que l'antic urbanitzador
no va repercutir per error als propietaris en la fase de la liquidació provisional.
-La partida relativa a les indemnitzacions fa referència a la necessitat d'ocupar terrenys per
a executar un mur d'escullera en la part sud oest de la urbanització i l'estimació de dos
al·legacions prèvies a la Liquidació definitiva relatives a plantacions i construccions. Es
tracta de qüestions tècniques que no es van poder preveure abans de l'inici de les obres i
que es van revelar necessàries durant l'execució material de les mateixes, per la qual cosa
la seua inclusió en la Liquidació definitiva queda legitimada a l'empara tant de la normativa
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actual (LOTUP) com de l'anterior (LUV). A este efecte, l'article 90.2 de la LOTUP disposa
que la Liquidació definitiva de la repacelación tindrà lloc quan es concloga la urbanització de
l'actuació de què forme part la unitat reparcelable, amb efectes exclusivament econòmics, i
en l'apartat 3 a) de l'esmentat article s'afig que en la Liquidació definitiva es tindran en
compte les càrregues i gastos prorrateables (entre els adjudicataris de les finques
resultants) que s'hagen produït després de l'acord d'aprovació de la reparcel·lació. I en
l'article 144 de la pròpia LOTUP s'assenyala que entre les càrregues d'urbanització a
repercutir entre els propietaris es troba el cost d'indemnització de construccions,
instal·lacions, plantacions i sembrats i les indemnitzacions a propietaris per obres
d'urbanització que siguen útils a l'actuació (en pareguts termes es pronuncia l'article 168 de
la LUV).
Tot això revela que ha sigut correcta la tramitació i contingut del present Compte de
Liquidació definitiva”.
3) Desestimar les al·legacions de Vicente Rafael Calpe Castañ i Domingo Cruzado Perea,
que sostenen un incompliment en l'antic urbanitzador en la seua labor urbanitzadora les
conseqüències de la qual no poden derivar-se a la resta de propietaris, basant-se en les
següents argumentacions jurídiques:
“L'últim pagament que els propietaris del sector haurien realitzat en 2011 a l'Urbanitzador es
corresponia amb l'última quota del Compte de liquidació provisional del sector, que en cap
cas va tindre la consideració de Liquidació definitiva ni excloïa un ulterior cobrament per este
concepte.
Este nou pagament previst s'adscriu, perquè, dins de la Liquidació definitiva, a la vista dels
gastos definitius constatats després de la certificació final de les obres.
En este sentit, l'import del Compte de Liquidació definitiva respon a partides d'obligada
repercussió als propietaris a l'empara dels articles 90 i 162 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol
-LOTUP- (per costos registrals, indemnitzacions i certificacions elèctriques) la causa del qual
no obeïx a cap incompliment de l'anterior empresa urbanitzadora ni a cap unitat d'obra
d'urbanització addicional.
En este sentit, la gestió d'este Ajuntament en la tramitació i aprovació de la Liquidació
definitiva implica, simplement, l'assumpció de tasques de l'antic urbanitzador que esta
Corporació ha d'assumir després de la situació concursal de la la dita empresa i l'acord
plenari de 9 d'abril de 2013, pel que este Ajuntament va assumir la gestió directa del
programa per raons d'interés general.
Així doncs, totes les parcel·les (incloses les de l'antic Urbanitzador) estan subjectes al nou
pagament pel Compte de Liquidació definitiva, en la proporció corresponent.
Per això s'entén que no és procedent l'execució de l'aval ni de la derivació de
responsabilitats a l'anterior Urbanitzador, a qui ja se l'he privat de la gestió del programa”.
4) Incorporar a l'expedient la factura d'honoraris registrals de l'administració concursal de la
mercantil “Monti Urbana, S.L”, als efectes liquidatoris oportuns.
5) En relació amb l'al·legació de Mª Dolores García Colera (Davinia García), reconeixer
l'existència d'elements no demolits ni desmantelats en la parcel·la adjudicada núm. 37,

preexistents a causa del pleit civil amb hereus de Manuel Safont, i que li impedixen
dispondre de la parcel·la neta en condicions, sense que d'això es derive, per esta qüestió,
una modificació del compte de Liquidació definitiva en els termes en què ha sigut exposada
al pública per segona vegada.
Tercer. Reconéixer a efectes liquidatoris, en relació amb la documentació novament
exposada al públic, els canvis de titularitat i percentatges en la parcel·la 20 del Compte de
Liquidació definitiva, en els termes de l'apartat segon de la part dispositiva del present acord.
Quart. Acordar que la liquidació als propietaris d'este Compte de Liquidació definitiva es
realitze en dos terminis diferenciats, corresponent el primer termini a la “taula quota 1” de la
documentació aprovada (indemnitzacions i primer termini proporcional), i el segon termini a
la “taula quota 2” del referit document.
Quint. Autoritzar el gir de la liquidació corresponent al primer termini, d'acord amb la “taula
de la quota 1” del document Compte de Liquidació definitiva, tenint en compte els canvis de
titularitat/percentatges aprovats en el present acord.
Sext.- Disposar que el present acord és adoptat sense perjuí d'eventuals resolucions
administratives o judicials amb efectes sobre els interessos econòmics dels afectats, i en
este cas l'execució de les mateixes haurà de produir-se en un expedient nou i distint.
Sèptim.- Acordar la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província.
Octau.- Notificar el present acord als interessats en l'expedient, als efectes legals oportuns, i
traslladar del mateix a l'Àrea Econòmica municipal als efectes de girar i practicar les
liquidacions corresponents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació
d'edificis i vivendes d'Onda.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 6 de juliol de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i
rehabilitació d'edificis i vivendes d'Onda per a l'exercici 2015.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 6 d'octubre de 2014, va aprovar les bases que
regulen la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de
vivendes i edificis Onda, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes municipal i
en el Butlletí Oficial de la Província número 128 de data 23 d'octubre de 2014.
Vist l´estudi de les sol·licituds presentades per:
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–
–
–
–

Javier Prats Mundina
María de los Reyes Ribes Rosa
José Salvador Badia
María Carmen Beltrán Porcar

Vists els informes de l'arquitecte técnic de l'Oficina Municipal de la Rehabilitació en relació a
les sol·licituds rebudes, i d'acord amb les fotografies i pressupostos de l'actuació detallats
per partides, en els que s'especifiquen els costos dels subministraments del material
ceràmic, als efectes del que disposa la base quinta de les bases reguladores d'esta
convocatòria.
Vist que s´ha comprovat que els sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.
Vists els informes del TAG d'urbanisme units als expedients favorables a la concessió de la
subvenció, per considerar correcta la documentació aportada i proposta de valoració.
Vist l'informe i valoració de la proposta de resolució tècnica de la sol·licitud aprovada per la
Comissió de valoració en la Comissió Informativa de l´Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització econòmica, en sessió ordinària celebrada el 5 de juliol de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la intervenció de fons municipal.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels Entitats Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, B atribuïx a la
Junta de Govern, “12. Aprovar tots els actes relatius a subvencions que concedisca
l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSA:
Primer. Concedir les següents subvencions per a finançar ajudes econòmiques per a la
conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda, amb càrrec a l'aplicació
1522 48002 del vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

NIF/CIF

PRESSUPOST
PROTEGIBLE

QUANTIA
SUBVENCIÓ

PRATS MUNDINA, JAVIER

12.479,00 €

4.000,00 €

RIBES ROSA, MARÍA DE LOS REYES

4.731,05 €

1.810,36 €

SALVADOR BADIA, JOSE

1.219,00 €

365,70 €

BELTRAN PORCAR, MARÍA CARMEN

3.217,00 €

965,10 €

21.646,05 €

7.141,16 €

TOTAL

Segon. Aprovar la disposició i el reconeixement de les obligacions corresponents a les
subvencions concedides en el punt anterior per l'import consignat com a quantia de la
subvenció, amb càrrec al RC núm.22016101202.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de les obligacions anteriors.
Quart. Notificar este acord als interessats i traslladar a l'Àrea d'Administració, Servicis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides
per a la conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 28 de juny 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.
Vistos els acords de la Junta de Govern Local d’adjudicació de subvencions.
Vistes les sol·licituds de justificació de les subvencions presentades per:
–
–
–

Carmen Manuela Guinot Badenes
Concepción Eugenio Martí
Rosario Safont Aguilella

Vista la base 15 de la convocàtoria d’ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació
de vivendes i edificis residencials d’Onda, que fa referència a la justificació de les
subvencions.
Vist, que d’acord amb les certificacions corresponents, les interesades complixen 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 deutores amb la
Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vists els informes favorables emitits pel TAG d’Urbanisme.
Vista la fiscalització de la presente proposta efectuada por la intervenció de fons municipal.
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,
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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 les subvencions concedides
PERCEPTOR

NIF/CIF

IMPORT
PRESSUPOST
IMPORT
REINTEGRAMENT
CONCEDIT
JUSTIFICAT
PROTEGIBLE

GUINOT BADENES,
CARMEN MANUELA

363,30 €

1.211,00 €

1.211,00 €

0,00 €

EUGENIO MARTI,
CONCEPCIÓN

481,25 €

1.375,00 €

1.375,00 €

0,00 €

1.602,50 €

3.205,00 €

3.205,00 €

0,00 €

SAFONT AGUILELLA,
ROSARIO
TOTAL

2.447,05 €

5.791,00 €

5.791,00 €

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.
1.12. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte d'obres:
"Remodelació del carrer Camí Castelló".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 11 de juliol de 2016, que diu:
“Vist el projecte tècnic de l'obra “Remodelació del carrer Camí Castelló”, redactat per
l'arquitecte David Ortells Sastre, per un pressupost base de licitació de 147.009,25 €, més
21% d'IVA (30.871,94 €), que suposa un import total de 177.881,19 € (IVA inclòs).
Vistos els informes favorables del servei de data 24/06/2016 i jurídic de data 11/07/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.13824, de data 20/06/2016, així com
la fiscalització de conformitat d'esta Proposta realitzada per l'interventor municipal.
Atès el que disposa l'article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), sobre aprovació de l'expedient de contractació i obertura del procediment
d'adjudicació del mateix.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.

PROPOSE:
Primer. Aprovar l'expedient per a la contractació ordinària del contracte d'obres:
“Remodelació del carrer Camí Castelló” (atés que no hi ha urgència ni emergència en la
mateixa), per mitjà de procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia i utilitzant
diversos criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Autoritzar la despesa per un import de 177.881,19 euros amb càrrec a l'aplicació
1532 60908 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i suficient.
Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el perfil de contractant municipal.
Quart. Invitar a participar a un mínim de 3 empresaris que seran seleccionats d'acord amb
criteris objectius de solvència.
Quint. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i al Negociat d'urbanisme.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte: "Servei de
gestió de comptes de correus electrònics i dominis d'internet corporatius".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 11 de juliol de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte: "Servei de gestió de comptes
de correus electrònics i dominis d'internet corporatius", el pressupost base de licitació de la
qual és de 11.470,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (2.408,70 €), que suposa un import total
de 13.878,70 € (IVA inclòs), i una duració inicial d'1 any, prorrogable fins a un màxim de 2
anys.
Vistos els informes favorables del servei de data 22/06/2016 i jurídic de data 11/07/2016.
Vistes les operacions comptables número 2.2016.1.14056 i número 2.2016.8.00078, de data
24/06/2016, així com la fiscalització de conformitat d'esta Proposta realitzada per
l'interventor municipal.
Atès el que disposa l'article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), sobre aprovació de l'expedient de contractació i obertura del procediment
d'adjudicació del mateix.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l'expedient per a la contractació ordinària del “Servei de gestió de comptes
de correus electrònics i dominis d'internet corporatius” (atés que no hi ha urgència ni
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emergència en la mateixa), per mitjà de procediment obert i utilitzant diversos criteris de
valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Autoritzar la despesa per un import de 13.878,70 euros. Els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 920 22799 del pressupost vigent on hi ha crèdit
adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària prevista per
als exercicis corresponents, conforme al desglossament següent:
–
–

Any 2016: .......................................................................................................... 5.782,80 €
Any 2017: .......................................................................................................... 8.095,90 €

Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Butlletí Oficial de la Província i
en el perfil de contractant municipal.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea d'alcaldia (Secció
d'informàtica).”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta de sol·licitud de subvenció del projecte “Portal de Participació
ciutadana”, en el marc de les ajudes destinades a entitats locals, per al foment de la
participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 13 de juliol de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, per la qual s'establixen les bases reguladores conjuntes de
les subvencions destinades a les entitats locals, per al foment de la participació ciutadana, la
transparència i l'accés a la informació pública.
Vist el projecte “Portal de Participació ciutadana” elaborat per l'Ajuntament d'Onda i personal
extern que té com a fonament, la necessitat de dotar a l'ajuntament d'un Portal de
Participació que facilite als ciutadans, la possibilitat d'exercir els seus drets a la democràcia
participativa d'una forma estructurada, transparent i fàcilment comprensible.
El Portal de Participació naix com una forma d'unificar i canalitzar les diverses formes de
participació ciutadana, de manera que en este procés estiguen involucrats les distintes
àrees municipals i donant participació al teixit associatiu municipal facilitant el compliment
dels objectius establits en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació pública i Bon Govern, com la Llei 2/2015 de 2 d'abril, de Transparència, Bon
govern i Participació Ciutadana.
Vist el pressupost de l'esmentat projecte el detall del qual és el següent:
•
•
•
•

Personal municipal .......................................... 5.496,40 euros
Personal extern ............................................... 4.749,25 euros
Difusió ............................................................. 1.000,00 euros
Total ............................................................... 11.245,65 euros

Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el projecte “Portal de Participació Ciutadana” en l'àmbit de l'Orde 4/2016 de
3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i
Cooperació.
Segon. Sol·licitar subvenció a la Direcció General de Transparència i Participació per l'import
de 5.000 euros, i comprometre's a dotar pressupostàriament la part del projecte no
finançada per la subvenció en cas de ser concedida.
Tercer. Facultar a l'alcaldia per a realitzar tots els tràmits relatius a la sol·licitud de
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta d'aprovació del nou esborrany del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament d'Onda i la Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. de l'Esperanza per a
l'homologació d'aules externes per al Certificat de Professionalitat Agricultura
ecològica (AGAU0108), que substituïx i anul·la a l'aprovat en data 24 de juny de 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 12 de juliol de 2016, que diu:
“Vist que l'Ajuntament d'Onda realitza programes formatius adaptats a les necessitats
concretes del teixit econòmic i empresarial i oferix, en este sentit, formació a persones
desempleades del municipi, permetent-los cobrir les carències formatives que dificulten el seu
accés directe al món laboral. Per l'anteriorment descrit l'Ajuntament ha sol·licitat al SERVEF
l'homologació del Centre de Formació “Antic Col·legi Monteblanco” per a la impartició del
Certificat de Professionalitat Agricultura ecològica (AGAU0108)
Vist que el Certificat de Professionalitat Agricultura ecològica (AGAU0108) requerix uns
espais, instal·lacions i equipaments mínims que són els següents:
Espai Formatiu

Superfície m² 15 alumnes

Aula polivalent

30

Nau agrícola

150

Terreny per a pràctiques 3.000

Espai formatiu

Equipament
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Aula polivalent

•
•
•
•
•
•

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

Nau agrícola

•
•
•
•

Pis pavimentat
Finestrals d'aireig
Il·luminació
Tractor de rodes pneumàtiques de 60-80 cv
de potència, motor dièsel 4C i 4T, amb
sistema d'enganxadad'apers o màquines
d'arrossegament,
semisuspendidas
i
tripuntal, t.d.f independents a 540 i 1.000
r.p.m, direcció hidràulica i cabina de
seguretat.
Remolc
esparcidor
de
fem,
semisuspendido, càrrega entre 2.000 i
3.000 kg, accionat t.d.f.
Remolc basculant
Cisterna per a la distribució de purins.
Subenrajolador de tres braços,profundidad
de treball 35-50 cm.
Despredregadora.
Destoconadora.
Anivelladora.
Aladre d'orelló reversible amb ajust de
l'amplària de treball.
Aladre de disc suspés, de 2-3 cossos,
discos de 25'-30''.
Cultivador de braços flexible.
Rotovator accionat per t.d.f., rotor de 36-45
fulles i ample de treball entre 1,50 i 2 m.
Ruló.
Rotocultivador.
Sembradora.
Plantadora.
Aclotadora.
Aclareadora.
Abonadora centrífuga amb sistema de
distribució pendular.
Equip complet de reg localitzat.
Segadora de farratge rotativa, amb 1-2
rotors accionada per t.d.f.
Motosegadora.
Germinador de llavor.
Picadora.
Autocarregador de farratge.
Desbrossadora portàtil.

Nau agrícola

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Equip de poda pneumàtic.
• Equip de protecció de cultius: estufes,
torres d'inversió, malla antipedra, tallavent
de canyís i malta, malles de barret.
• Equip complet de tractament fitosanitari:
Cuba
pulverizadora,
empolsadora,
atomitzador, motxilla i nebulitzadors.

Nave agrícola

La maquinària que s'indica a continuació es podrà
llogar o contractar per a realitzar les pràctiques
que es vagen a realitzar en el curs:
• Màquina de plataformes variables per a la
recol·lecció de fruits.
• Segadora de farratge rotativa, amb 1-2
motors accionada per t.d.f.
• Moto lsegadora.
• Segadora-Hileradora.
• Picadora.
• Equip complet de tractament fitosanitari:
bóta pulverizadora, empolsadora, atomitzador,
motxilla i nebulitzadors.
• Equip de protecció de cultius: estufes,
torres d'inversió, malla antipedra, tallavent de
canyís i malla, malles d'ombrege.
• Espai tancat per a emmagatzematge de
productes fitosanitaris que complisca amb la
legislació vigent.

Vist que l'Ajuntament d'Onda compta amb una aula polivalent de 45,70 m² en la primera
planta del Centre de Formació “Antic Col·legi Monteblanco” i un terreny per a les pràctiques
de 3000 m²., però no compta amb una nau agrícola, per a poder homologar i la normativa
que regula l'homologació arreplega que es podrà homologar una aula externa a través d'un
conveni de col·laboració amb una empresa o entitat que dispose dels espais, instal·lacions i
equipament mínim requerit.
Vist que la Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. de l'Esperanza, disposa d'una nau agrícola
equipada amb allò que s'ha requerit de 2.948,19 m².
Vist que per mitjà de la col·laboració de l'Ajuntament d'Onda i la Cooperativa Agrícola Ntra.
Sra. de l'Esperanza es pot aconseguir l'homologació d'instal·lacions per a impartir el
Certificat de Professionalitat Agricultura ecològica (AGAU0108).
Vist que sobre el conveni aprovat en la Junta de Govern local de data 24 de juny de 2016,
s'han introduït modificacions, que afecten la redacció del mateix.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
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qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de delegació de competències en
la Junta de Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Deixar sense efecte el conveni aprovat en la Junta de Govern local de data 24 de
juny de 2016, de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Cooperativa Agrícola Ntra. Sra.
de l'Esperanza per a l'homologació d'aules externes per al Certificat de Professionalitat
Agricultura ecològica (AGAU0108).
Segon. Aprovar el nou conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Cooperativa
Agrícola Ntra. Sra. de l'Esperanza per a l'homologació d'aules externes per al Certificat de
Professionalitat Agricultura ecològica (AGAU0108).
Tercer. Facultar a l'Alcaldia Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Comunicar este acord a l'entitat col·laboradora.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, per a la realització d'accions formatives
dirigides prioritàriament a persones desocupades, dins del Programa de formació
professional per a l'ocupació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2016. Especialitat:
«Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials», modalitat colectius en risc
d'exclusió social.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 12 de juliol de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 4/2016 de 26 de maig de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball per la qual es determina el Programa de formació professional
per a l'ocupació i es regulen i convoquen subvencions per a la realització d'accions
formatives dirigides prioritàriament als treballadors desocupats amb càrrec a l'exercici
pressupostari 2016, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7818,
de 30 de juny de 2016.
Vist l'esborrany de projecte de l'acció de formació professional “Neteja en espais oberts i
instal·lacions industrials", de 220 hores de duració, dirigida al col·lectiu de persones amb risc
d'exclusió social, amb un pressupost de 17.820 €.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de las bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en el Decret de
l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern, “5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.

PROPOSE:
Primer. Aprovar l'esborrany del projecte per a la realització de l'acció de formació
professional “Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials".
Segon. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball per import de 17.820 € per a realitzar l'acció de formació professional
“Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials", a l'empar de l'Orde 4/2016 de 26 de
maig.
Tercer. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Orde en cas de
concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Quart. Comprometre's a realitzar les operacions pressupostàries pertinents per a dur a terme
el finançament i execució de la despesa, generat per la subvenció sol·licitada, una vegada
resolta la convocatòria i en funció de la mateixa.
Cinquè. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.17. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Ocupació per a la realització d'accions formatives
dirigides prioritàriament a persones desocupades, dins del Programa de formació
professional per a l'ocupació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2016.
Especialitats: «Operacions bàsiques de restaurant i bar», modalitat formació per a la
inserció.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 12 de juliol de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 4/2016 de 26 de maig de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació per la qual es determina el Programa de formació
professional per a l'ocupació i es regulen i convoquen subvencions per a la realització
d'accions formatives dirigides prioritàriament als treballadors desocupats amb càrrec a
l'exercici pressupostari 2016, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
número 7818, de 30 de juny de 2016.
Vist l'esborrany de projecte de l'acció de formació professional “Operacions bàsiques de
restaurant i bar”, de 330 hores de duració, en la modalitat de formació per a la inserció, amb
un pressupost de 23.199 €.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de las bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en el Decret de
l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
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competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern, “5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'esborrany del projecte per a la realització de l'acció de formació
professional “Operacions bàsiques de restaurant i bar”.
Segon. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Ocupació, per import de 23.199 € per a realitzar l'acció de formació professional
“Operacions bàsiques de restaurant i bar", a l'empar de l'Orde 4/2016 de 26 de maig.
Tercer. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Orde en cas de
concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Quart. Comprometre's a realitzar les operacions pressupostàries pertinents per a dur a terme
el finançament i execució de la despesa, generat per la subvenció sol·licitada, una vegada
resolta la convocatòria i en funció de la mateixa.
Cinquè. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. Proposta d'acceptació de la subvenció del SEPE, en el marc del Conveni
INEM/Corporacions Locals del règim agrari, corresponent a l'exercici 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 13 de juliol de 2016, que diu:
“Vista l'Orde Ministerial de 26 d'octubre de 1998, publicada en el Boletín Oficial del Estado
de 21 de novembre de 1998, per la qual s'establixen les bases per a la concessió de
subvencions per l'Institut Nacional d'Ocupació (INEM), en l'àmbit de col·laboració amb les
corporacions locals per a la contractació de treballadors desocupats en la realització d' obres
i serveis d'interés general i social.
Vist l'escrit del Director Provincial Acctal. del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), de 23
de maig de 2016 (Registre entrada número 9944), de comunicació de l'assignació
condicional de la quantitat de 38.872,27 euros per a la realització d'obres i/o servicis
d'interés general i social per a la contractació de treballadors desocupats del règim agrari,
condicionada a la tramitació de l'expedient de sol·licitud de les obres i/o serveis.
Vist el decret número 1246/2016 de 2 de juny de 2016, d'aprovació de les memòries
valorades "Neteja i condicionament de camins del terme municipal d'Onda. Fase I" i "Neteja i
condicionament de camins del terme municipal d'Onda. Fase II", redactades per l'enginyera
tècnica d'Obres Públiques i sol·licitud de subvenció al SEPE per a la contractació durant 1
mes d'1 oficial i 9 peons agrícoles per cada una de les obres que s'executaran en el
projecte.

Vistes les resolucions del Director Provincial del SEPE (registre d'entrada de data
13/07/2016) de concessió de subvenció per al finançament de les despeses salarials
derivades de la contractació de treballadors desocupats, segons el detall següent:
Obra

Trabajadores

Importe

Limpieza y adecentamiento de caminos del término
municipal de Onda-Fase I

10

19.436,14 €

Limpieza y adecentamiento de caminos del término
municipal de Onda-Fase II

10

19.436,13 €

Atés 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,“5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
PROPOSA:
Primer. Acceptar la subvenció del SEPE en el marc del Conveni INEM/Corporacions Locals
del règim agrari, corresponent a l'exercici 2016 per al finançament dels gastos salarials
derivats de la contractació de treballadors desempleats, segons el detall següent:
Obra

Treballadors

Import

Neteja i condicionament de camins del terme municipal
d'Onda-Fase I

10

19.436,14 €

Neteja i condicionament de camins del terme municipal
d'Onda-Fase II

10

19.436,13 €

Segon. Traslladar a la Intervenció Municipal als efectes oportuns i perquè genere crèdit per
l'import de la subvenció concedida en la partida corresponent.
Tercer. Que pel servei corresponent es justifique la inversió, d'acord amb les bases de la
convocatòria i es demane el lliurament de la subvenció.
Quart. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la signatura dels documents
precisos, així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.19. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida a
l'Associació Barri Tossalet, per a la realització de programes culturals i de participació
ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
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Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 6 de juliol 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
Barri Tossalet, per import de 3.078,75 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 23 de juny de
2016 per Juan Lopez Peña, amb NIF número , com a president de l'Associació Barri
Tossalet.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Associació Barri Tossalet, compleix
els requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per la tècnica mitjà de Cultura i la gestora de Festes, amb data
4 de juliol de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
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 la bestreta del 70 % de la subvenció del pressupost de 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 232 48000 l'Associació Barri Tossalet

NIF

IMPORT
2.155,12 €

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 232 48000 (RC núm. 2.2016.1.01826) del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.20. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% de la subvenció per
a l'exercici 2016 al Club de Colombicultura “La Ondense”.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 1 de juliol 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, anunci que va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el
Butlletí Oficial de la Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
subvencions per a la realització d'activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre
d'Onda, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Club Colombicultura la Ondense
per import de 2897,08 € per a un projecte presentat amb pressupost de 4000€.
Vista la sol·licitud de pagament del 100% de la subvenció, presentada per Enrique Antonio
Morro Usó, en representació del Club Colombicultura “La Ondense”, el dia 22 de juny amb
número de registre de entrada 12306.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club de colombicultura “La
Ondense”, compleix els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no
es deutor amb la Hisenda Local, ni la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que no existeix resolució declarativa de reintegrament, ni pèrdua del dret al cobrament,
ni retenció del pagament als que fan referència els apartats b i c de l'article 88 del l'esmentat
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Vist que es presenten factures justificatives de les despeses efectuades a càrrec de la
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aplicació pressupostaria 2016 340 48000 (RC núm 2.216.101805), que es relacionen a
continuació:
NÚM. FRA.

DATA

PROVEÏDOR

CONCEPTE

Certificat Federació 21/06/16 Fed. Columbicultura CV

Inscripcions Comarcal 2016

Certificat Federació 21/06/16 Fed. Columbicultura CV

Inscripcions Campionat club 2016

99

06/06/16 Olimpic Sport CB

Trofeus i detalls

TOTAL

IMPORT €

DATA
PAGAMENT

5.865,74

11/01/16

500,58

20/01/16

1.182,07

21/06/16

7548,39

Vist que l'import total de la justificació és superior a la quantitat de la subvenció i que els
conceptes de les factures presentades es consideren adequades al fi de la subvenció
concedida.
Vist l'informe emès pel tècnic d’Esports, amb data 28 de juny de 2016.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 2.2016.101805.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida al Club de columbicultura
“La Ondense”, amb CIF per import de 2897,08€ que correspon a l'import total de la
subvenció concedida per a l'exercici 2016.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 2897,08€ al Club , de
columbicultura “La Ondense”, amb CIF corresponent a l’import total de la subvenció
concedida per a l’exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 340.48000 (RC
2.2016.101805) del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar la ordenació del pagament de l'obligació anterior.
Quart. Traslladar 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 Club Atletisme Onda.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports, de 1 de juliol de 2016, que diu:

“Vist que per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club Atletisme
Onda, d'1 de març de 2016, es va establir una contraprestació econòmica amb l'esmentada
entitat de 10.000 €.
Vist que, d'acord amb la clàusula quarta d'aquest conveni, el 2 de març, el Club Atletisme
Onda va sol·licitar el pagament del 70 % del conveni, i que la Junta de Govern Local en
sessió ordinària del 18 de març va aprovar l'esmentat pagament per import de 7000€.
Vista la sol·licitud de pagament del 100% del conveni, presentada per Bienvenida Garcia
Garrido, amb DNI , com a presidenta del Club Atletisme Onda, el dia 27 de juny de 2016
amb registre d'entrada número 12611.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Atletisme Onda, compleix els
requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i no es deutor amb la Hisenda
Local, ni la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que no existeix resolució declarativa de reintegrament ni pèrdua del dret al cobrament
ni retenció del pagament als que fan referència els apartats b i c de l'article 88 del l'esmentat
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
Vist que la presidenta de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades
a càrrec de la partida de convenis 340.48000, que es relacionen a continuació:
NÚM.
FRA.

DATA
FRA.

DATA
PROVEÏDOR
PAGAMENT

CONCEPTE

IMPORT
EUROS

C-257

01/12/15 03/12/15

Autobuses Furio SL Autocar a San Sebastian 6 i 8
nov 2016 competició

1365€

222

02/12/15 02/12/15

Olimpic Esport CB

Material esportiu

1900€

223

02/12/15 14/12/15

Olimpic Esport CB

material esportiu

2000€

Elksport
Distribuciones SL

Vortex, jabalines i material
atletisme
Equipament competició

2160153 08/02/16 08/02/16
7
16

08/02/16 08/02/16

Olimpic Esport CB

A- 165

05/03/16 25/03/16

Autobuses Furio SL Autocar a Cartagena 5 i 6
març per a competició

15/03/16

Alianz Seguros y assegurança RC 034124520
Reaseguros SA

61

09/04/16 31/03/16

Olimpic Esport CB

Material esportiu

369

19/05/16 31/12/15

FEMECV

Llicències major i infantil

TOTAL

123,96 €
1000€
850€
176,54 €
2401€
2.856,35 €
12.672,85 €

Vist que l'import total de la justificació és superior a la quantitat acordada en el conveni i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequades al fi de la subvenció
concedida.
Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 30 de juny de 2016.
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Vist el certificar de de la retenció de crèdit número 22016101814.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació del conveni concedit al Club Atletisme Onda, amb CIF ,
corresponent a l'exercici 2016, per l'import de 10.000,00 €, per a ser invertida en el
programa d'activitats, entrenaments i competicions esportives.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 3.000,00 € al Club
Atletisme Onda, amb CIF , corresponent al 30% de l’import restant de la subvenció
concedida per a l’exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 340.48000 del vigent
Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda, Personal i Policia Municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.22. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% del conveni de
col·laboració per a l'exercici 2016 al Club de Gimnasia Gym-Sport Onda.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports, de 28 de juny de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club de
Gimnasia Gym-Sport Onda, de 1 de març de 2016, es va establir una contraprestació
econòmica amb l'esmentada entitat de 3.500 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 100% del conveni presentada per Raquel Fabregat
Aguilella, amb NIF , presidenta del Club de Gimnasia Gym-Sport Onda, el dia 20 de juny de
2016 amb número de registre de entrada 11939.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club de Gimnasia Gym-Sport
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 l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,

certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna
de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan que concedeix la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist que la presidenta de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades
a càrrec de la partida de convenis 340.48000, que es relacionen a continuació:
NÚM.
FRA.

DATA
FRA.

DATA PAGAMENT PROVEÏDOR

CONCEPTE

IMPORT

160132

13/02/16 15/02/2016

GIMARGYM SL

Mallots competició

160143

15/02/16 15/02/2016

GIMARGYM SL

Sabatilles competició

000461

09/06/16 09/06/16

SEGARRA
SL

F2016/6

21/01/16 20/01/16

FED. GIMNASIA C.V.

Llicències

F2016/7

21/01/16 18-19/01/16

FED. GIMNASIA CV

llicències

1248

F2016/35

02/02/16 16/01/16

FED. GIMNASIA CV

llicències

325

F2016/242 29/03/16 23/01/16

FED GIMNASIA CV

Insc ind cto Pro i Aut

100

F2016/419 30/05/16 21-23/01/1631/03/16

FED GIMNASIA CV

llicències

458

F2016/405 01/06/16 29/05/16

FED GIMNASIA CV

Inscripcions

150

F2016/400 01/06/16 29/05/16

FED GIMNASIA CV

Inscripcions

450

BAÑULS Impressió
fotocopies

memòria

TOTAL

183,13
40,00
i

29,97
896,00

3.880,10

Vist que l'import total de la justificació és superior a la quantitat acordada en el conveni i que
els conceptes de les factures presentades es consideren adequades al fi de la subvenció
concedida
Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 27 de juny de 2016.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 22016101813
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.382/2011, de 11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
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PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació referent a la subvenció concedida al Club de Gimnasia GymSport Onda, amb CIF , corresponent a l'exercici 2016, per l'import de 3.500 €, per a ser
invertida en el programa d'activitats, entrenaments i competicions esportives.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 3.500 € al Club de
Gimnasia Gym-Sport Onda, amb CIF corresponent al 100% de l’import total de la subvenció
concedida per a l’exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 340.48000 del vigent
Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Administració, Serveis Municipals i Política
Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.23. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.

