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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 15
Data: 15 d'abril 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 8 d'abril de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 32/2016.
1.3. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis socials de la
comissió de valoració del mes d'abril de 2016 (ordinària).
1.4. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2015 i 2016.
1.5. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes de març de 2016.
1.6. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb Asociación
JJ. y PP. ''La Fortaleza'' per a l'exercici 2016.
1.7. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb Asociación
JJ. y PP. ''La Ondense'' per a l'exercici 2016.
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Celia Ballester
Villalba, per a l'ampliació i reforma de vivenda unifamiliar entre mitgeres, al carrer Metge
Miquel Ximeno, número 10.
1.9. Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció concedida en el Programa Onda
Emplea, 2015.
1.10.Proposta d'adjudicació d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda,
2016.
1.11.Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració amb l'entitat ''Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Castellón''.
1.12.Proposta d'aprovació de la convocatòria del Concurs de decoració de balcons i finestres
tradicionals del Centre Històric d’Onda, 2016.

1.13.Proposta d'aprovació de les bases de selecció d'alumnes de l'acció formativa «Transport
de Mercaderies».
1.14.Proposta d'aprovació de la concessió d'ajudes del programa Xarxa de Llibres de Text de
la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
1.15.Proposta d'aprovació de la modificació de les Bases específiques de la convocatòria per a
la concessió de subvencions per a la realització de programes culturals i de participació
ciutadana a associacions d'Onda (Pressupost 2016).
1.16.Proposta d'aprovació de la modificació de les Bases específiques de la convocatòria per a
la concessió de subvencions per a la realització d'activitats esportives per a entitats sense
ànim de lucre d'Onda (pressupost 2016).
1.17.Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb l'entitat ''Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Castellón'' per a la col·laboració mútua en el Programa Integral
de qualificació i ocupació del Sistema Nacional de Garantia juvenil.
1.18.Proposta d'aprovació del pagament del 70 % del conveni de col·laboració per al
pressupost 2016 a la Casa de Retiro El Carmen de Onda-Castellón, Carmelitas Orden de
Hermanos.
1.19.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Ordinari 000887/2014 del
Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Nules.
2.2. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 8 d'abril de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 8 d'abril de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la proposta d'operacions a ordenar núm. 32/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 13 d'abril 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 32/2016, que recullen les factures per despeses
corrents i inversions pressupostàries.
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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. 32/2016 per import de 546.356,76 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 d'abril de 2016 (ordinària).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 13 d'abril 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 29 de març 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 d'abril de 2016, de valoració de les ajudes.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 13 d'abril de 2016, en el que
s'informa i accepta la suspensió de l'ajuda atorgada per la comissió informativa a l'expedient
núm. 214/16 per import de 420 €.

Considerant que tots els beneficiaris relacionats en la proposta, corresponents a les ajudes
d'emergència de la comissió de valoració del mes d'abril 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 8 d'agost 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 d'abril de 2016 (ordinària) segons el detall que s'acompanya:
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
NÚM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

EXPEDIENT
188/16
189/16
191/16
193/16
195/16
196/16
198/16
199/16
201/16
202/16
203/16
206/16

CONCEPTE
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (**)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (*)

QUANTÍA
288,00 €
390,00 €
480,00 €
680,00 €
374,00 €
420,00 €
390,00 €
360,00 €
510,00 €
200,00 €
390,00 €
510,00 €
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NÚM.
13
14
15
16
17
18

EXPEDIENT
207/16
208/16
209/16
210/16
217/16
218/16

19
20
TOTAL

CONCEPTE
AFPE (**)
AFPE (*)
AFPE (*)
AFPE (**)
AFPE (**)
AFPE (**)
AEGE-F (**)
AFPE (**)
AFPE (*)

219/16
221/16

QUANTÍA
520,00 €
450,00 €
476,00 €
330,00 €
800,00 €
720,00 €
390,00 €
442,00 €
9.120,00 €

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

EXPEDIENT
211/16
223/16

CONCEPTE
AEAB (**)
PIF (*)

QUANTÍA (*)
1.224,00 €
510,00 €
1.734,00 €

AFPE. Ayuda familiar polivalente de emergencia.
AEGE-F. Ayuda de emergencia gastos extraordinarios (farmacia).
AEAB. Ayuda emergencia alimentación básica.
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 d'abril de 2016 (ordinària), segons el detall què s'acompanya:
EXP.

DATA VALS

QUANTÍA

TOTAL

LG-E 303

04/02/16

AB

50,00 €

50,00 €

LG-E 4

22/03/16

F

50,00 €

50,00 €

TOTAL

100,00 €

Tercer. Denegar les ajudes individualitzades de Serveis Socials corresponents a la comissió
de valoració del mes d'abril 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

190/16
192/16
194/16
197/16
200/16
204/16
205/16
212/16
213/16
215/16

AFPE
AFPE
AFPE / AEGE-F
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE

4
4
4
3
3
1
3
3
2
4

NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

CAUSA DENEGACIÓ

11
12
13

216/16
220/16
222/16

AFPE
AFPE / AEAI
AFPE

4
3
3

Causa de denegació:
1. Per figurar com a deutor/a en període executiu en concepte de sancions
2. Per no justificar les dades exposats en la sol·licitud
3. Per no aconseguir la puntuació mínima de 15 punts per a entrar en els mòduls de les ajudes econòmiques
4. Per no presentar la documentació suficient en forma i terminis

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 d'abril de 2016
(ordinària), per import total de 9.120,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.07065) del vigent pressupost general.
Quint. Autoritzar les despeses d'ajudes d'emergència (vals) i dels plans d'intervenció familiar
(vals), aprovades en el punt primer B, relacionades en l'annex II corresponents a la comissió
de valoració del mes d'abril de 2016 (ordinària), per import total de 1.734,00 euros, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.07065)
del vigent pressupost general.
Sext. Autoritzar les despeses dels vals d'emergència, aprovades en el punt segon,
relacionades en l'annex III corresponents a la comissió de valoració del mes d'abril de 2016
(ordinària), per import total de 100,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.07065) del vigent pressupost general.
Sèptim. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt quart.
Octau. 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 la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2015 i 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 8 d'abril de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat per a
la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el seguiment dut a terme, per l'Equip Social de Base, de les activitats establides com a
mesures d'inserció social pels usuaris de Renda Garantida de Ciutadania que a continuació
es detallen.
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Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 8 d'abril de 2016.
Considerant el que disposa el Capítol III, article 15.2 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la
Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana i en l'apartat
núm. 2 de les Instruccions 7/2009, de 22 de juny, a seguir en el procediment i tramitació de
la prestació Renda Garantida de Ciutadania, esta s'entén atorgada amb caràcter alimentari,
per a satisfer les necessitats previstes en l'article 142 del Codi Civil (els beneficiaris no
necessitaran complir ni acreditar documentalment el compliment dels requisits arreplegats
en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vist l'intervingut i conforme de la proposta per la intervenció municipal.
Atés que de conformitat amb el disposat 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 de les Entitats Locals i el decret de l'alcaldia número
1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències que atribuïx a la Junta de Govern:
“Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. - Reconéixer i liquidar les
obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el
pagament d'estes obligacions, excepte els relatius a despeses de personal i amortització de
préstecs i liquidació d'interessos”.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, relacionades en l'annex I corresponents als retards de l'any 2015 i
2016 per import total de 37.849,88 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb núm. operació 2.2016.1.03021) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes de març de 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 8 d'abril de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat per
a la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el seguiment dut a terme, per l'Equip Social de Base, de les activitats establides com a

mesures d'inserció social pels usuaris de Renda Garantida de Ciutadania que a continuació
es detallen.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 8 d'abril de 2016.
Considerant el que disposa el Capítol III, article 15.2 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la
Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana i en l'apartat
núm. 2 de les Instruccions 7/2009, de 22 de juny, a seguir en el procediment i tramitació de
la prestació Renda Garantida de Ciutadania, esta s'entén atorgada amb caràcter alimentari,
per a satisfer les necessitats previstes en l'article 142 del Codi Civil (els beneficiaris no
necessitaran complir ni acreditar documentalment el compliment dels requisits arreplegats
en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vist l'intervingut i conforme de la proposta per la intervenció municipal.
Atés que de conformitat amb el disposat 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 de les Entitats Locals i el decret de l'alcaldia número
1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències que atribuïx a la Junta de Govern:
“Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. - Reconéixer i liquidar les
obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el
pagament d'estes obligacions, excepte els relatius a despeses de personal i amortització de
préstecs i liquidació d'interessos”.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, relacionades en l'annex I corresponents al mes de març de 2016,
per import total de 7.714,58 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC
amb núm. operació 2.2016.1.03021) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
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 JJ. y PP. ''La Fortaleza'' per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 8 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 6 d'abril de 2015 (registre entrada número 6711), presentat per Dolores
Tellols Soler, de sol·licitud de pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
Asociación JJ. y PP. ''La Fortaleza'' per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 18 de març de 2016, pel qual es va aprovar la
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firma d'un conveni de col·laboració, amb una vigència d'un any, entre l'Ajuntament d'Onda i
Asociación JJ. y PP. ''La Fortaleza'' per un import, per a l'exercici 2016, de 3.710,00 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 JJ. y PP. ''La Fortaleza'',
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.
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 per la directora del CIM de 6 de març 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 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE
Primer. Reconéixer l'obligació per la quantitat de 2.597,00 euros a Asociación JJ. y PP. ''La
Fortaleza'', amb CIF , corresponent al 70% de l'import total de la subvenció concedida per a
l'exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231148000 del vigent Pressupost
General.
Segon. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l'Àrea d’Hisenda, Personal i Policia.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.7. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
Asociación JJ. y PP. ''La Ondense'' per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 8 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 6 d'abril de 2015 (registre entrada número 6711), presentat per Salvador
López López, de sol·licitud de pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
Asociación JJ. y PP. ''La Ondense'' per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 18 de març de 2016, pel qual es va aprovar la
firma d'un conveni de col·laboració, amb una vigència d'un any, entre l'Ajuntament d'Onda i
Asociación JJ. y PP. ''La Ondense'' per un import, per a l'exercici 2016, de 3.710,00 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 JJ. y PP. ''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, no sent deutora
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 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 per la directora del CIM de 6 de març 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 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
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PROPOSE
Primer. Reconéixer l'obligació per la quantitat de 2.597,00 euros a Asociación JJ. y PP. ''La
Ondense'', amb CIF , corresponent al 70% de l'import total de la subvenció concedida per a
l'exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231148000 del vigent Pressupost
General.
Segon. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l'Àrea d’Hisenda, Personal i Policia.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Celia
Ballester Villalba, per a l'ampliació i reforma de vivenda unifamiliar entre mitgeres, al
carrer Metge Miquel Ximeno, número 10.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 12 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/11, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació
presentada per Celia Ballester Villalba, amb DNI i domicili a efecte de notificacions en , per
a ampliació reforma de vivenda unifamiliar entre mitgeres, en el carrer Metge Miquel
Ximeno, número 10, segons projecte redactat per l'arquitecte Ramón Miravet Aymerich i
visat pel col·legi professional corresponent, amb data 8 de març de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient que es mostren favorables a la
concessió de la llicència d'obres sol·licitada.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, de conformitat
amb el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal.
Vist que l'immoble sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de
1.998, com a sòl urbà, zona U-1, amb la urbanització acabada i amb tots els servicis
urbanístics, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús residencial a què es destina la dita
edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté la dita
Ordenança.
Vist que la parcel·la de la mencionada edificació complix els requisits per a l'edificació de
solars, que determina l'article 177 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat
Valenciana, i no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat, així com tampoc hi ha
excedents d'aprofitament.

Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència urbanística
l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que les
llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per
decret número 1337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'edificació a Celia Ballester Villalba, amb DNI i
domicili, a efecte de notificacions, en , per a ampliació i reforma de vivenda unifamiliar entre
mitgeres, en el carrer Metge Miquel Ximeno, número 10, amb referència cadastral
3577414YK3237H0001RJ, segons projecte redactat per l'arquitecte Ramón Miravet
Aymerich, i visat pel col·legi professional corresponent, amb data 8 de març de 2016. El
pressupost de les obres és de 23.250 €, i el constructor Vicente Fabregat Martínez.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 219.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en
relació amb l'article 12 del Decret de 17 de juny de 1.955 pel qual s'aprova el Reglament de
Servicis de les Corporacions Locals.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanyen a la
llicència d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el Treball, així com el que disposa l'estudi de seguretat i en
el corresponent pla de seguretat de l'obra.
3. Tal com es descriu en l'article 5 del Codi Tècnic de l'Edificació, els responsables de la
verificació del seu compliment seran exclusivament el promotor, el constructor i els tècnics
participants tant en la redacció del projecte com en la direcció de les obres.
4. El tècnic redactor del projecte és competent per a això.
5. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
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circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
6. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, junt amb certificat de tractament del residu per empresa
registrada.
Tercer. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, es fixa en els terminis
següents:
a) Iniciació: 30 dies, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
b) Execució de les obres: 12 mesos, a comptar de l'endemà del d'inici de les obres.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol.
Quart. 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.
1.9. Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció concedida en el Programa
Onda Emplea, 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 6 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'expedient que s'instruïx en este Ajuntament de concessió de subvenció, mitjançant un
acord de la Junta de Govern Local,y el pagament anticipat del 100 % de la mateixa.
Vistes les sol·licituds de justificació presentades per:
-Befly 2015, SL (expte.: 00945/15/25)
-Celia Fernández Guillén (expte.: 00945/15/145)
-Juan Manuel Prats Cervera (expte.: 00945/15/154)
Vist l'informe favorable de justificació emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció de fons municipal.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 del programa Onda Emplea 2015, aprovades per la Junta
de Govern local, amb data 1 de desembre de 2014, i publicades en el tauler d'edictes
municipal i el Butlletí Oficial de la Província, número 146, de data 4 de desembre de 2014,
que fan referència a la justificació de la subvenció.
Atès l'article 30 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Onda, aprovada

en data 10 de març de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 31, de
data 14 de març de 2006, disposa que el reintegrament de subvencions es regularà pel que
establix el Títol II de la Llei 38/2003, General de subvencions.
Atès que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en l'article 37.1.c,
establix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s'acorde la procedència del reintegrament, en cas d'incompliment de l'obligació de
justificació o la justificació insuficient, en els termes establits en l'article 30 d'esta llei, i si és
el cas, en les normes reguladores de la 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 que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE
Primer. Aprovar la justificació de la següent subvenció concedida en l'exercici 2015:
INTERESSAT

NIF

IMPOR.
CONCEDIT

IMPOR.
JUSTIFICAT

Befly 2015, SL

1.500,00 €

0,00 €

Celia Fernandez Guillén

250,00 €

250,00 €

Juan M. Prats Cervera

1.000,00 €

889,36 €

Segon. Anul·lar l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació de pagament, de les
obligacions corresponents a la bestreta de la part no justificada de la subvenció concedida:
INTERESSAT

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBVENCIÓ

Befly 2015, SL

1.500,00 €

0,00 €

1.500,00 €

Juan M. Prats Cervera

1.000,00 €

889,36 €

110,64 €

Tercer. Requerir el reintegrament dels gastos corresponents a la reducció de la subvenció no
justificada.
INTERESSAT
Befly 2015, SL

NIF

REINTEGRAMENT SUBVENCIÓ
1.500,00 €
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INTERESSAT

NIF

REINTEGRAMENT SUBVENCIÓ

Juan M. Prats Cervera

110,64 €

Quart. Comunicar el present acord a l'Àrea d'Administració, Servicis Municipals i Política
Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. 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 d'abril 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:
•
•

Funeraria Tanatorio Onda, SL (expte.: 00945/16/2)
Atomitrans Operadores, SL (expte.:00945/16/12)

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.
Vista l'informe de la Comissió de valoració d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, de data 5 d'abril de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la Intervenció de fons municipal.
Considerant que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà
d'incorporar-se a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què 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”.
Considerant que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que
haurà d'incorporar-se a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la
subvenció, certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què
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

PROGRAMA

QUANTIA
SUBVENCIÓ

Funeraria Tanatorio Onda, SL

Contractació (1)

500,00 €

Atomitrans Operadores, SL

Contractació (1)

1.500,00 €

TOTAL

2.000,00 €

Segon. Aprovar la disposició de la despesa del punt anterior.
Tercer. 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 del Conveni de col·laboració amb l'entitat ''Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Castellón''.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 7 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Castelló, per a potenciar els serveis de proximitat a la
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xicoteta i mitjana empresa a través de l'Antena local.
Vist l'interés d'ambdós entitats a adequar la col·laboració mútua per mitjà de la firma d'un
conveni que permeta l'aprofitament dels recursos recíprocs.
Vist l'esborrany del conveni de col·laboració.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, els interessats, complixen els riquisits
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 deutors amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social
Vista la retenció de crèdit núm.2.2016.101339 de data 26 de gener de 2016 per import de
25.000 euros i l'intervingut i conforme de la present proposta.
Vist l'informe tècnic favorable, emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vist l'informe jurídic favorable, emés per l'oficial major.
Atès el que disposa l’article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l’article 53,2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, A atribueix a la
Junta de Govern, “3. L'aprovació de convenis de col·laboració amb altres entitats”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració amb l'entitat Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Castelló.
Segon. Aprovar la despesa corresponent per import de 25.000,00 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 431/42391 per a l'any 2016 del vigent pressupost ordinari i número
d'operació 2.2016.101339.
Tercer. Facultar en l'Alcaldia-Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord a l'interessat i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta d'aprovació de la convocatòria del Concurs de decoració de balcons i
finestres tradicionals del Centre Històric d’Onda, 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 8 d'abril de 2016, que diu:

“Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació de les bases específiques reguladores de la
convocatòria del Concurs de decoració de balcons i finestres tradicionals del Centre Històric
d’Onda, 2016.
Vista la retenció de crèdit de data 9 de març de 2016 amb número d'operació
2.2016.1.04939, per import de 1.000,00 euros.
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 atribueix a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions que concedisca l’Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la Convocatòria del Concurs de decoració de balcons i finestres tradicionals
del Centre Històric d’Onda, 2016.
Segon. Aprovar l’autorització de la despesa per import de 1.000,00 euros a càrrec de
l’aplicació 334 48000 del vigent Pressupost Ordinari.
Tercer. Ordenar la publicació de la convocatòria en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí
Oficial de la Província.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta d'aprovació de les bases de selecció d'alumnes de l'acció formativa
«Transport de Mercaderies».
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica d'11 d'abril de 2016, que diu:
“Vist que l'Ajuntament d'Onda està desenvolupant el programa Onda Inserta: Programa
d'Inserció Laboral, amb l'objectiu general de promoure l'ocupació i millorar la situació
sociolaboral de les persones desempleades del municipi d'Onda, especialment d'aquelles
que pertanyen a col·lectius amb més dificultats per a l'accés a l'ocupació, intervenint en els
distints àmbits que obstaculitzen el seu accés al mercat de treball i facilitant la seua inserció
laboral oferint-los un servici d'acompanyament i tutorització que els proporcionen els
recursos necessaris i faciliten la seua incorporació al mercat laboral.
Vist que l'Ajuntament considera prioritària la formació professional específica per a persones
desempleades, per mitjà de programes formatius adaptats a les necessitats concretes del
teixit econòmic i empresarial, amb compromisos d'inserció laboral efectiva, i que a més
atenga tant la formació bàsica com compensatòria del col·lectiu implicat, que els permeta
cobrir les carències formatives que dificulten el seu accés directe al món laboral.
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Vistes les Bases elaborades per a la selecció de l'alumnat de l'acció formativa dirigida a
persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserta:
Especialitat:
NÚM. Hores:
NÚM. alumnes/as:
Impartició formació teòrica:
Pràctiques no laborals:

Certificat d'Aptitud Professional.
115 hores (35 h de formació teòrica, i 80 h de pràctiques
no laborals)
15
Autoescuela Mijares: Onda/Castelló
Es realitzaran en centres de treball de la província de
Castelló

Vist l'informe favorable de la tècnic de comerç, turisme i ocupació, que consta en l'expedient.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de delegació de competències en
la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar les Bases per a la selecció de l'alumnat de les accions formatives dirigides a
persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserta: “Transport de Mercaderies”.
Segon. Publicar les bases en el tauler d'edictes i pàgina web de l'Ajuntament.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta d'aprovació de la concessió d'ajudes del programa Xarxa de Llibres de
Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 5 d'abril de 2016, que diu:
“Vista l'Ordre de 17/2015, de 26 d'octubre de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport, publicada en el DOGV. Núm. 7644 de data 27/10/2015, per la qual es
regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats locals menors per fer
efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que
curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica als centres públics i privats
concertats de la Comunitat Valenciana i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016.
Vist que a la base tercera de l'Annex I de l'Ordre 17/2015, de 26 d'octubre de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que en el punt 3, diu “els ajuntaments o entitats
locals menors que ja tenen banc de llibres, o que han donat ajudes parcials o totals per a
aquesta finalitat, també podran participar en aquesta convocatòria aportant la justificació que
acredite les despeses realitzades amb aquesta finalitat per al curs escolar corresponent.”
Vist que l’Ajuntament d’Onda va acordar en sessió ordinària de la Junta de Govern Local del

dia 6 de novembre de 2015, sol·licitar ajuda econòmica a la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per a finançar el programa Xarxa de Llibres de Text de la
Comunitat Valenciana.
Vista la Resolució de 19 de novembre de 2015, del director general de Centres i Personal
Docent, per la qual es concedeixen ajudes per a fer efectiu el Programa de gratuïtat de
llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i de
formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat
Valenciana pel curs 2015-2016, publicada al DOCV número 7662 de 20 de novembre de
2015, per la qual s'aprova la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per import de
111.955,72 euros per a l'alumnat d'Educació Primària i 72.681,20 euros per a l'alumnat
d'Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, amb un import total de
184.636,92 euros.
Vista la Resolució de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló de data 22 de desembre de
2015, per la qual s'aprova la concessió a l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per import de
111.955,72 euros per a l'alumnat d'Educació Primària i 72.681,20 euros per a l'alumnat
d'Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, amb un import total de
184.636,92 euros.
Vistes les Bases per fer efectiu el Programa Xarxa Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana, curs 2015-2016, aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària
del dia 27 de novembre de 2015, publicades al BOP número 149, de data 3 de desembre de
2015.
Vistes les sol·licituds presentades pel personal interessat en la convocatòria del programa
Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació i Normalització Lingüística de data 23 de març de
2016.
Vist l'informe de la Comissió de Seguiment i Avaluació d'ajudes del programa Xarxa de
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs 2015-2016, de data 5 d'abril de 2016.
Atès el disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en
l’Ordenança general de subvencions d’aquest Ajuntament, aprovada per acord plenari de
data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de data 14 de març de 2006, i
en les Bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria.
Atès el dispost en 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 la
Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny de delegació de competències.
PROPOSE
Primer. Aprovar la concessió d'ajudes del programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana curs 2015-2016, a les persones beneficiàries que compleixen els requisits
establits en les Bases específiques de la convocatòria i que es relacionen en l'annex I, per
import de 15.048,04 euros.
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Segon. Reconèixer l’obligació de les ajudes Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana curs 2015-2016, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 320 48007 (RC
núm. d’operació 22016107115) del vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les ajudes a les persones beneficiàries del programa Xarxa
de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana curs 2015-2016.
Quart. Traslladar aquest acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes escaients.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta d'aprovació de la modificació de les Bases específiques de la
convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de programes
culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (Pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 13 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2016, d'aprovació de les
Bases específiques de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització
de programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (Pressupost 2016).
Vist que l’anunci de les bases va ser publicat en el BOP número 26, d'1 de març de 2016, i
que es precisa canviar el termini de resolució i notificació del procediment.
Vist l'informe tècnic de data 13 d'abril de 2016.
Atès el disposat en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia numero 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Aprovar la modificació de les Bases específiques de la convocatòria per a la
concessió de subvencions per a la realització de programes culturals i de participació
ciutadana a associacions d'Onda (Pressupost 2016), en els termes següents:
En la base novena, on diu:
«El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment no podrà excedir de dos
mesos des de la data de publicació de la present convocatòria en el BOP.»
Es modifica per:
«El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment no podrà excedir de quatre
mesos des de la data de publicació de la present convocatòria en el BOP»

Segon. Ordenar la publicació de les modificacions incorporades al text inicial, en el tauler
d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta d'aprovació de la modificació de les Bases específiques de la
convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats
esportives per a entitats sense ànim de lucre d'Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 13 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016, d'aprovació de les
Bases específiques de la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats
esportives d’Onda sense anim de lucre per a la realització de activitats esportives
Vist que l’anunci de les bases va ser publicat en el BOP número 27, d'3 de març de 2016, i
que es precisa canviar el termini de resolució i notificació del procediment.
Vist l'informe tècnic de data 13 d'abril de 2016.
Atès el disposat en l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia numero 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Aprovar la modificació de les Bases específiques de la convocatòria per a la
concessió de subvencions a entitats esportives d’Onda sense anim de lucre per a la
realització de activitats esportives (Pressupost 2016), en els termes següents:
En la base novena, on diu:
«El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment no podrà excedir de dos
mesos des de la data de publicació de la present convocatòria en el BOP.»
Es modifica per:
«El termini màxim per a la resolució i notificació del procediment no podrà excedir de quatre
mesos des de la data de publicació de la present convocatòria en el BOP»
Segon. Ordenar la publicació de les modificacions incorporades al text inicial, en el tauler
d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.17. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb l'entitat ''Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Castellón'' per a la col·laboració mútua en el
Programa Integral de qualificació i ocupació del Sistema Nacional de Garantia juvenil.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica d'11 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Castelló, per a la col·laboració mútua en el Programa
integral de qualificació i ocupació del Sistema Nacional de Garantia juvenil.
Vist l'interés d'ambdós entitats a adequar la col·laboració mútua per mitjà de la firma d'un
conveni que permeta l'aprofitament dels recursos recíprocs, per a afavorir i potenciar la
formació i l'ocupació juvenil.
Vist l'esborrany del conveni de col·laboració.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, els interessats, complixen els riquisits
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 deutors amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social
Vist l'informe tècnic favorable, emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vist l'informe jurídic favorable, emés per l'oficial major.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, A atribuïx a la
Junta de Govern, “3. L'aprovació de convenis de col·laboració amb altres entitats”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'esborrany del Conveni de col·laboració amb l'entitat Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Castelló, per a la col·laboració mútua en el Programa integral de
qualificació i ocupació del Sistema Nacional de Garantia juvenil.
Segon. Facultar en l'Alcaldia-Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Traslladar el present acord a l'interessat.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. Proposta d'aprovació del pagament del 70 % del conveni de col·laboració per al

pressupost 2016 a la Casa de Retiro El Carmen de Onda-Castellón, Carmelitas Orden
de Hermanos.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 8 d'abril de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Casa de Retiro
El Carmen de Onda-Castellón. Carmelitas Orden de Hermanos, de data 21 de març de
2016, es va establir una contraprestació econòmica amb l'esmentada entitat de 26.000 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% del conveni presentada per Rafael Artero Pamplona,
amb NIF , representant de la Casa de Retiro El Carmen de Onda-Castellón. Carmelitas
Orden de Hermanos, amb data 22 de març de 2016, a l’empar de la clàusula quarta de
l’esmentat conveni.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, la Casa de Retiro El Carmen de
Onda-Castellón. Carmelitas Orden de Hermanos, 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.
Vist l'informe favorable emés per la tècnic mitjà de Cultura, amb data 8 d'abril 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 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 330 48000

La Casa de Retiro El Carmen de Onda-Castellón.
Carmelitas Orden de Hermanos.

NIF

IMPORT
18.200,00 €

Segon. Aprovar la disposició i el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2016 330 48000 del vigent Pressupost General i amb
número de RC 2.2016.1.02495.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
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Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.19. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Ordinari 000887/2014
del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Nules.
Secretaria dóna compte de la Sentència número 58/2016 del Jutjat de Primera Instància
núm. 2 de Nules, de data 30 de març de 2016, dictada en el Procediment Ordinari
000887/2014, per la qual es desestima íntegrament la demanda interposada per María Teresa
Clotilde del Moral Aguilar contra l'Ajuntament d'Onda, interessant la revocació de la donació
realitzada pels cònjuges Manuel Safont Castelló i Ana Teresa del Moral Fabregat, en data 24
de juny de 2002, a favor d'este Ajuntament.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord
i còpia de la Sentència a la Secretaria General.
2.2. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.

