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NIF: P-1208400-J

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 27
Data: 8 de juliol de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 1 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. 65/2016.
1.3. Proposta d'acceptació de la subvenció per al desenvolupament de programes d'atenció de
necessitats i inclusió a menors i les seues famílies en el període estival de 2016.
1.4. Proposta de devolució de la fiança depositada per Calviga, S.A, en concepte del 7% de
garantia de promoció per a garantir els costos d'urbanització del Programa d'Actuació
Integrada de la Unitat d'Execució núm. 1, 2a fase, del sector SUR-8.
1.5. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte d'obres: "Remodelació
del carrer Camí Castelló".
1.6. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte: "Servei de gestió de
comptes de correus electrònics i dominis d'internet corporatius".
1.7. Proposta d'adjudicació del contracte: "Subministrament de combustible a vehicles i edificis
municipals".
1.8. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs escolar
2015/2016, convocatòria extraordinària, corresponents al mes de juny de 2016.
1.9. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs escolar
2015/2016, corresponents al mes de juny de 2016.
1.10.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 1 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 1 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. 65/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 6 de juliol de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, Regidora delegada d'Intervenció, Gestió pressupostària i Recaptació,
fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 1337/2015
de 22 de juny, modificat per decret de l´alcaldia número 1869/2015, de modificació i
ampliació de competències en la Junta de Govern Local, reassignació de matèries a Àrees
organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d'alcalde i
regidors.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 65/2016, 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. 65/2016 per import de 90.315,71 euros
corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'acceptació de la subvenció per al desenvolupament de programes
d'atenció de necessitats i inclusió a menors i les seues famílies en el període estival
de 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 6 de juliol de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 27 de maig de 2016, de sol·licitud de subvenció
a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, a l'empara de
l'ordre de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives núm. 12/2016, de 13 de maig,
publicada en el DOCV núm. 7786, de 19 de maig de 2016, per al desenvolupament de
programes d'atenció de necessitats i inclusió a menors i les seues famílies en el període
estival de 2016, amb un pressupost de 22.937,06 euros.
Vista la resolució d'1 de juliol de 2016 (expedient BSSSEV/2016/9/12), de la Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, publicada en el DOCV núm.
7821, de 5 de juliol de 2016, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per al
desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió a menors i les seues
famílies en el període estival de 2016, per import de 9.893,34 euros.
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.
Atés el disposat en l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències, en el punt quart, B, s'atribuïx a la Junta de Govern Local: “5. Sol·licitar i
acceptar subvencions”.
PROPOSE
Primer. Acceptar la subvenció de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la
Generalitat Valenciana, per import de 9.893,34 euros per al desenvolupament de programes
d'atenció de necessitats i inclusió a menors i les seues famílies en el període estival de
2016.
Segon. Traslladar el present acord a la Intervenció Municipal als efectes de la generació del
crèdit oportú per a l'execució de la despesa subvencionada.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta de devolució de la fiança depositada per Calviga, S.A, en concepte del
7% de garantia de promoció per a garantir els costos d'urbanització del Programa

d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució núm. 1, 2a fase, del sector SUR-8.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 de juny de 2016, que diu:
“Vist que en sessió celebrada el 30 d'abril de 2001 es va acordar l'aprovació i adjudicació
definitiva a la mercantil Calviga, S.A del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat
d'Execució 1 del Pla Parcial del sector urbanitzable industrial SUR-8 d'Onda, per al seu
desenrotllament pel procediment de gestió indirecta.
Vist que en virtut del dit acord la mercantil va depositar un aval com a garantia de promoció
en relació amb la primera fase d'esta Unitat d'Execució, les obres de la qual van ser
recepcionades per este Ajuntament el 3 de juny de 2004.
Vist que mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de 21 de novembre de 2005 es va
autoritzar la devolució de l'aval bancari depositat en relació amb la primera fase, autoritzant
el dit acord la constitució d'un nou aval bancari per import de 86.336,28 €, com a garantia de
promoció de les obres d'urbanització de la segona fase. Tot això a l'empara de l'article 29.8
de la Llei 6/94, de 15 de novembre, Reguladora de l'Activitat Urbanística Valenciana.
Vist que la Junta de Govern local, en sessió celebrada el 8 d'octubre de 2007, va aprovar el
Projecte de reparcel·lació de la 2a fase de la Unitat d'Execució 1 del referit Pla Parcial, les
obres del qual van finalitzar i van ser recepcionades per este Ajuntament el 3 de març de
2009.
Vista la sol·licitud de Francisco Vicente Gascón Brines, en nom i representació de Calviga,
S.L, de data 18 de maig de 2016, de devolució de l'aval depositat en garantia d'execució de
la 2a fase de la dita Unitat d'Execució.
Vist que en la instància de sol·licitud s'aporta còpia d'escriptura notarial de transformació de
societat anònima a societat limitada, de data 6 de març de 2009.
Vist l'informe de la Tresoreria municipal, de data 26 de maig de 2016, en el que es manifesta
que Calviga, SA, amb CIF , va depositar, el dia 29/12/2005, la quantitat de 86.336,28 € en
concepte “d'aval fiança 7% dels costos d'urbanització del Programa d'actuació integrada
corresponent a la 2a fase de la Unitat d'Execució 1 del sector SUR-8”, comptabilitzada amb
el número d'operació 3.2005.1.02102.
Vist l'informe de l'enginyera tècnica d'obres públiques municipal, de data 20 de juny de 2016,
en el que indica que: “sent que la urbanització es va executar conforme al Programa
d'Actuació Integrada, de la qual cosa queda prova per l'acta de recepció de les obres,
datada al març de 2009, és viable la devolució de la fiança de referència.”
Vist l'informe jurídic, de data 21 de juny de 2016, emés pel cap de Secció de Territori,
Sostenibilitat i Dinamització econòmica, favorable per a la devolució de la fiança sol·licitada.
Considerant que, de conformitat amb el que disposa l'article 24.e) del Reial Decret Legislatiu
781/86, de 18 abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'alcaldia és l'òrgan competent per a la devolució de les fiances, si bé esta
atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern Local per resolució número 1.337/2015,

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

de 22 de juny.
PROPOSA:
Primer. Autoritzar la devolució de la fiança (aval bancari) de 86.336,28 € (número d'operació
3.2005.1.02102.), comptabilitzada en data 29/12/2005, a Calviga, S.L, amb CIF (abans
Calviga, S.A, amb CIF núm. ) i domicili als efectes de notificacions en Ciutat del Transport-2,
C/Grècia, núm. 31, de Castelló, depositada en concepte de garantia del 7% dels costos
d'urbanització del Programa d'actuació integrada de la 2a fase de la Unitat d'Execució 1 del
sector SUR-8.
Segon. Advertir a l'interessat que, per a procedir a la mencionada devolució, haurà de
presentar, en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta de pagament.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'Àrea Econòmica, als
efectes oportuns. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'incoació 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 4 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).
Vist l'informe del servei de data 24/06/2016.
Atès el que disposa l'article 109,1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), segons el
qual: La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu larticle 22 d'esta Llei.
Atesa l'execució del contracte necessària per als fins del servei públic, de conformitat amb
allò que disposa l'article 22 TRLCSP, per tractar-se el seu objecte d'una competència
municipal arreplegada en l'article 33.3.d) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Atès el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:

Primer. Aprovar 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).
Segon. Incoar expedient per a la contractació ordinària de referència (atés que no hi ha
urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de procediment negociat sense publicitat
per raó de la quantia i utilitzant diversos criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Tercer. Comunicar el present acord al Negociat d'urbanisme.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'incoació 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 5 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.
Vist l'informe del servei de data 22/06/2016.
Atès el que disposa l'article 109,1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), segons el
qual: La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu larticle 22 d'esta Llei.
Atesa l'execució del contracte necessària per als fins del servici públic, de conformitat amb
allò que disposa l'article 22 TRLCSP, per tractar-se el seu objecte d'una competència
municipal arreplegada en l'article 33 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Incoar expedient per a la contractació ordinària de referència (atés que no hi ha
urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de procediment obert i utilitzant diversos
criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Comunicar el present acord a l'Àrea d'alcaldia. Secció d'informàtica.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'adjudicació del contracte: "Subministrament de combustible a
vehicles i edificis municipals".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 6 de juliol de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 06/05/2016, va aprovar la contractació
"Subministrament de combustible a vehicles i edificis municipals", el pressupost base de
licitació de la qual és la dels preus unitaris establits en el plec de prescripcions tècniques
amb un màxim anual de 45.000,00 euros, més 21% d'IVA (9.450,00 €), que suposa un import
total de 54.450,00 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys prorrogable fins a un màxim de
4 anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13/05/2016, va aprovar l'expedient de
contractació, la despesa i la seua licitació.
Vistes les operacions comptables número 2.2016.1.09044 i 2.2016.8.00062, de data
26/04/2016, així com la fiscalització de conformitat d'esta Proposta realitzada per
l'interventor municipal.
Vist l'acte d'obertura de la documentació administrativa, de data 02/06/2016, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'obertura de les proposicions econòmiques i tècniques del dia 03/06/2016, i la
proposta d'adjudicació emesa per l'enginyer municipal, de data 09/06/2016, amb el resultat
següent:
•

BDMed 2010, SL .................................................................................... 8 punts

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 13/06/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per BDmed 2010, SL.
Vist que el licitador proposat ha presentat la documentació acreditativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i ha
constituït la garantia definitiva per import de 2.250,00 €, carta de pagament amb número
d'operació 2016.007098, de data 05/07/2016.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Adjudicar el contracte a la mercantil BDmed 2010, SL, CIF , com a autora de la
proposició més avantatjosa per a la Corporació, pels preus unitaris oferits per l'interessat

amb un màxim anual de 54.450,00 euros (21% IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys
prorrogable fins a un màxim de 4 anys.
Segon. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari del contracte, a fi d'incorporar-les
al contracte administratiu corresponent:
•
•
•

Dispensador d'aigua i aire
Dispensador de biocombustible
Preus:
-Gasolina Sense Plom 95: 1,119 € *
-Gasoil A: 0,949 € *
-Biodièsel B20: 0,919 € *
-Gasoil C: 0,6546 €*
* Els preus variarán conforme al que estableix la clausula 6a PPT

Tercer. Requerir al contractista adjudicatari perquè signe el contracte administratiu en el
termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació
pels licitadors i candidats.
Quart. Autoritzar la despesa per un import de 54.450,00 euros. Els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 920 22103 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: ........................................................................................................ 31.762,50 €
Any 2017: .........................................................................................................54.450,00 €
Any 2018: ........................................................................................................ 22.687,50 €

Cinqué. Nomenar responsable del contracte a l'enginyer municipal, a qui correspondrà
supervisar la seua execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
Sisé. Notificar el present acord a BDMed 2010, SL, junt amb l'informe de l'enginyer
municipal de data 09/06/2016.
Seté. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Vuité. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el perfil de contractant municipal.
Nové. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.
Desé. Comunicar el present acord al departament de Rendes als efectes de la liquidació de
l'import corresponent a les despeses de publicitat que haurà de ser abonat per l'adjudicatari,
d'acord amb el que disposa el Plec de Condicions Administratives.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs
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escolar 2015/2016, convocatòria extraordinària, corresponents al mes de juny de
2016.
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 reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a Xec d'Escola
Infantil, curs escolar 2015/2016, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data
23 de març de 2015 i publicades al BOP núm. 37 de data 26 de març de 2015.
Vist l'acord de la Junta de Governs Local de data 18 de març de 2016, d'aprovació i
denegació de les ajudes de Xec d'Escola Infantil, curs escolar 2015/2016, convocatòria
extraordinària.
Vist que pel departament d’Educació s’han corroborat els canvis produïts per trasllat o
baixes dels xiquets o xiquetes de les escoles infantils, així com que els beneficiaris
econòmics no estan donant un destí diferent de l’ajuda, cosa que determinaria la seua
immediata retirada i pèrdua de la condició de persona beneficiària de l’ajuda.
Vist que tots els interessats han signat en la sol·licitud d’ajuda del Xec d'Escola Infantil, la
declaració de no estar incurs en cap de les incompatibilitats descrites en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Vists els certificats de l'Agència Tributària, l'informe emès per la Tresoreria de l'Ajuntament
d'Onda i el llistat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Atès el disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en
l’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament, aprovada per acord plenari de
data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de data 14 de març de 2006.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació i Normalització Lingüística de data 30 de juny 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. Aprovar la justificació de les ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil del curs
escolar 2015/2016, de la convocatòria ordinària, aprovades per la Junta de Govern Local de
data 18 de març de 2016, corresponent al mes de juny de 2016, d'acord a l'informe emès
per la tècnica d'Educació de data 30 de juny de 2016, relacionades en l'annex I.
Segon. Reconèixer l’obligació de les ajudes del Xec d'Escola Infantil del curs escolar
2015/2016, de la convocatòria extraordinària, relacionades en eI punt anterior, corresponent

al mes de juny de 2016, per import total de 924,75 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2016 320 48004 (RC núm. d’operació 22016101577) del vigent pressupost
general.
Tercer. Ordenar el pagament de les ajudes a les persones beneficiàries del Xec d'Escola
Infantil, d'acord al punt primer.
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes que pertoquen.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs
escolar 2015/2016, corresponents al mes de juny de 2016.
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 reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a Xec d'Escola
Infantil, curs escolar 2015/2016, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data
23 de març de 2015 i publicades al BOP núm. 37 de data 26 de març de 2015.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 d'octubre de 2015, d'aprovació i
denegació de les ajudes de Xec d'Escola Infantil, de la convocatòria ordinària, corresponent
al curs escolar 2015/2016.
Vist que pel departament d’Educació s’han corroborat els canvis produïts per trasllat o
baixes dels xiquets o xiquetes de les escoles infantils, així com que els beneficiaris
econòmics no estan donant un destí diferent de l’ajuda, cosa que determinaria la seua
immediata retirada i pèrdua de la condició de persona beneficiària de l’ajuda.
Vist que tots els interessats han signat en la sol·licitud d’ajuda del Xec d'Escola Infantil, la
declaració de no estar incurs en cap de les incompatibilitats descrites en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Vists els certificats de l'Agència Tributària, l'informe emès per la Tresoreria de l'Ajuntament
d'Onda i el llistat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Atès el disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en
l’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament, aprovada per acord plenari de
data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de data 14 de març de 2006.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació i Normalització Lingüística de data 30 de juny 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

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

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 de les ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil del curs
escolar 2015/2016, de la convocatòria ordinària, aprovades per la Junta de Govern Local de
data 16 d'octubre de 2015, corresponents al mes juny de 2016, d'acord a l'informe emès per
la tècnica d'Educació de data 30 de juny de 2016, relacionades en l'annex I.
Segon. Reconèixer l’obligació de les ajudes del Xec d'Escola Infantil del curs escolar
2015/2016, relacionades al punt anterior, corresponents al mes juny de 2016, per import total
de 11.316,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 320 48004 (RC núm.
d’operació 22016101577) del vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les ajudes a les persones beneficiàries del Xec d'Escola
Infantil, d'acord al punt primer.
Quart. Reduir l'autorització i disposició de l'ajuda per import de 160,00 €, corresponents a les
persones beneficiàries del Xec d'Escola Infantil 2015/2016, relacionades en l'annex II del
mes de juny de 2016.
Cinquè. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes escaients.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. 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.

