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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 3
Data: 22 de gener de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.00 a 13.15 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
Excusa l'assistència:
Iván Tauste Ruiz, regidor (Grup EU)
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 15 de gener 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. 4/2016.
1.3. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Apostes
Esportives Valencianes, SA, per a canvi d'ús i adequació de local per a apostes esportives
amb servici de bar, en l'Av. Catalunya, número 64.
1.4. Proposta de concessió de la llicència per a ús provisional, sol·licitada per Pàdel Indoor
Onda, CB, per a exercir una activitat d'ensenyança i joc de pàdel al camí Fanzara, 5-7.
1.5. Proposta de concessió de la llicència ambiental sol·licitada per Jesús Herman Ruíz per a
exercir una activitat de centre de transport i logística al carrer Illes Balears, 4.
1.6. Proposta d'aprovació de la 3a pròrroga de la concessió administrativa de l'ocupació
temporal de recintes firals.
1.7. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de servici: “Monitors per als
tallers didàctics del Museu del Taulell "Manolo Safont"”.
1.8. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de subministrament:
"Rènting d'un vehicle patrulla per a la Policia Local".
1.9. Proposta d'adjudicació del contracte de serveis: "Transport urbà públic de viatgers".
1.10.Proposta d'aprovació de la compensació econòmica del quint any del contracte “Gestió
de les Piscines Municipals”.
1.11.Proposta d'aprovació de la 1a i única pròrroga del contracte del servei: “Serveis per al
Centre Integral de Majors (CIM) i Centre de Dia”.
1.12.Proposta d'acceptació de la resolució de pagament amb minoració de la subvenció de la
Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per a la contractació de jóvens

desempleats en programes d'ocupació públic “Salari Jove”, per a l'exercici 2014
(ECORJV/2014/137/12).
1.13.Proposta d'acceptació de la resolució de pagament amb minoració parcial de la
subvenció de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per a la
contractació de jóvens desempleats en programes d'ocupació públic “Salari Jove”, per a
l'exercici 2014 (ECORJV/2014/170/12).
1.14.Proposta d'acceptació de la resolució de pagament amb minoració de la subvenció de la
Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per a la contractació de jóvens
desempleats en programes d'ocupació públic “Salari Jove”, per a l'exercici 2015
(ECORJV/2015/381/12).
1.15.Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per al
Programa Onda Emplea 2015 (expts. 00945/15/77, 00945/15/132 i 00945/15/160).
1.16.Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per al
Programa Onda Emplea 2015 (expts. 00945/15/65, 00945/15/66 i 00945/15/84).
1.17.Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per al
Programa Onda Emplea 2015 (expts. 00945/15/3, 00945/15/99, 00945/15/131,
00945/15/134, 00945/15/138 i 00945/15/141).
1.18.Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per al
Programa Onda Emplea 2015 (expts. 00945/15/37, 00945/15/39, 00945/15/76 i
00945/15/103).
1.19.Proposta d'aprovació del pagament del 70 % del conveni de col·laboració per a l'exercici
2016 al Consell de Festes d'Onda.
1.20.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 15 de gener de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 15 de gener 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. 4/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 20 de gener 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.
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Vist l’annex d'operacions a ordenar número 4/2016, 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. - Reconéixer 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. 4/2016 per import de 354.771,77 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 de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Apostes
Esportives Valencianes, SA, per a canvi d'ús i adequació de local per a apostes
esportives amb servici de bar, en l'Av. Catalunya, número 64.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 19 de gener de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/15/65, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació
d'Apostes Esportives Valencianes, SA, amb CIF núm. i domicili a efecte de notificacions en ,
per a canvi d'ús i adequació de local per a apostes esportives amb servici de bar, en l'Av.
Catalunya, número 64-baix, segons projecte redactat per l'enginyer tècnic industrial Héctor
Soto Calataiud, i visat pel col·legi professional corresponent amb data 19 d'octubre de 2015.
Vist que consta en l'expedient acta de compareixença davant del secretari de la corporació,
de data 18 de gener de 2016, en la que s'assumix la responsabilitat de la possible
denegació de posteriors llicències, a l'estar subjecta l'activitat a instrument ambiental.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient a què 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 residencial, zona U-6, 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 terciari 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'obres a la mercantil Apostes Esportives Valencianes,
SA, amb CIF núm. i domicili a efecte de notificacions en , per a canvi d'ús i adequació de
local per a apostes esportives amb servici de bar, en l'Av. Catalunya, número 64-baix, amb
referència catastral4477401YK3247N0002TU, segons projecte redactat per l'enginyer
tècnic industrial Héctor Soto Calataiud, i visat pel col·legi professional corresponent amb
data 19 d'octubre de 2015. El pressupost de les obres és de 16.650 €.
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.
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Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció 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. NO està autoritzat a començar l'obra fins a haver designat director d'obra i director
d'execució d'obra.
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
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.
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 seua seua recepció de la notificació del
present acord.
b) Execució de les obres: 2 mesos, a comptar de l'endemà del dia d'inici d'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.
1.4. Proposta de concessió de la llicència per a ús provisional, sol·licitada per Pàdel
Indoor Onda, CB, per a exercir una activitat d'ensenyança i joc de pàdel al camí
Fanzara, 5-7.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 19 de gener de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 0649/2013/1 instruït a sol·licitud de Pádel Indoor Onda, CB amb CIF

i domicili a efecte de notificacions al Camí Fanzara, 5-7 d'Onda, per a exercir una activitat
provisional d'ensenyança i joc de pàdel en la direcció abans indicada, així com la
documentació aportada el 8 d'octubre de 2015.
Vist que en l'expedient consta consulta d'ubicació de data 29 d'octubre de 2012 (expedient
06430/2012/52), així com l'informe d'idoneïtat de la documentació del tècnic municipal, d'11
de novembre de 2015, on s'establix que es tracta d'una activitat subjecta al procediment de
llicència ambiental per estar inclosa en l'apartat 13.3 del Annex II de la Llei 6/2014 (Aquelles
activitats per a les que haja de sol·licitar-se un ús provisional segons la normativa
urbanística)
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics sanitaris emés el 9 de desembre de 2015.
Vist que la sol·licitud ha sigut exposada al públic, i s'ha notificat als veïns del lloc on
s'establirà l'activitat, sense que s'hagen presentat al·legacions.
Vist el dictamen ambiental favorable de la ponència tècnica de 21 de desembre de 2015, on
s'establixen els condicionants a complir en matèria mediambiental.
Vist que durant el període d'audiència a l'interessat no s'han presentat al·legacions en
relació amb la informe ambiental de la ponència.
Atès que l'expedient s'ha tramitat d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Prevenció Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana
i l'Ordenança d'Obres i Activitats de l'Ajuntament d'Onda.
Atès el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i en l'apartat Quart D de la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny,
es delega en la Junta de Govern Local la concessió de llicències per a usos provisionals.
PROPOSA:
Primer. Concedir la llicència per a ús provisional a Pádel Indoor Onda, CB per a exercir una
activitat d'ensenyança i joc de pàdel al Camí Fanzara, 5-7(con referència cadastral
3078917YK3227N0001PW), sempre que es complisquen les condicions següents:
1) Adoptar les següents mesures correctores:
a) Les mesures correctores establides en el projecte per a garantir les condicions ambientals
i el grau de seguretat de l'activitat.
2) En matèria ambiental haurà d'observar-se el següent:
-Sorolls i vibracions: S'hauran de respectar els límits previstos en la Llei 7/2002, de 3 de
desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica i la normativa que
la desplega.
-Abocaments al sistema de clavegueram municipal: La persona interessada ha presentat
sol·licitud d'exempció de la tramitació de l'autorització d'abocaments que es troba tramitant-
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se en l'expedient 8.2/2015/49)
-Incendis: Segons el que establix l'apartat 13.4 del projecte presentat, li serà aplicable el
Codi Tècnic de l'Edificació.
-Seguretat: S'haurà de respectar el que establix el RD 486/97, de 14 d'abril, pel qual
s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i RD
485/1997, de 14 d'abril, pel qual s'establixen les disposicions mínimes en matèria de de
senyalització de seguretat i salut en els llocs de treball.
-Accessibilitat: S'haurà de complir el que establix la Llei 1/1998, de 5 de maig, d'accessibilitat
i supressió de barreres arquitectòniques, urbanístiques i de comunicació, el Decret 39/2004,
de 5 de març de desenrotllament de l'anterior i l'Orde de 25 de maig de 2004, en matèria
d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència i el CTE.
-Legionel·losi: S'haurà de presentar certificat sobre l'existència o no d'instal·lacions de risc
en matèria de legionel·la (en compliment del que establix l'article 2 i següents del Decret
173/2000, de 5 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'establixen les condicions
higienicosanitàries que han de reunir els equips de transferència de massa d'aigua en
corrent d'aire amb producció d'aerosols, per a la prevenció de la legionel·losi)
3)En quant als condicionants derivats de l'informe tecnicosanitari:
-Haurà de complir amb el RD 865/2003, pel qual s'establixen els criteris higiènic sanitaris per
a la prevenció i control de la legionel·losi en els sistemes d'aigua calenta sanitària i aigua
freda.
-Haurà de complir-se amb el que disposa la Llei 28/2005, de mesures sanitàries enfront del
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels
productes de tabac així com amb la seua modificació posterior per la Llei 42/2010.
4)En quant als condicionants establits per la ponència tècnica:
-Es comprova que el compromís, en escriptura notarial, de demolir o eradicar l'actuació quan
vença el termini o es complisca la condició que s'establisca a l'autoritzar-la, amb renúncia a
tota indemnització, ja s'ha inscrit en el Registre de la Propietat .
Per tant, es podrà exigir l'eradicació de l'activitat, sense dret a indemnització, quan ho
decidisca l'Ajuntament per raons d'interés general o de desenrotllament urbanístic,
degudament justificades.
-En quant, a les al·legacions que ha presentat Cristal Cerámicas, SA, com a veí confronant
de l'activitat, el 2 de desembre de 2015, en el que s'indica que s'haurien de prendre les
mesures oportunes per a evitar qualsevol accident si invadixen la seua parcel·la, no tenen
res a veure amb la instal·lació i l'exercici de l'activitat que es pretén exercir ja que és la
pròpia empresa la que ha d'impedir l'entrada de tercers a la seua pròpia parcel·la.
5) Una vegada instal·lada l'activitat s'haurà de presentar la comunicació prèvia
acompanyada de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte en què
s'especifique la conformitat de la instal·lació o activitat a la llicència concedida, junt amb la
documentació corresponent.

Segon. Notificar l'acord a l'interessat i als òrgans que han emés informes vinculants.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de concessió de la llicència ambiental sol·licitada per Jesús Herman
Ruíz per a exercir una activitat de centre de transport i logística al carrer Illes Balears,
4.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 19 de gener de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 6.7.3.B/2015/16 instruït a sol·licitud de Jesús Herman Ruíz amb NIF
, i domicili a efecte de notificacions al , per a exercir una activitat de centre de transport i
logística al carrer Illes Balears, 4 d'Onda.
Vist que en l'expedient consta el certificat de compatibilitat urbanística, de 22 de maig de
2015, així com l'informe d'idoneïtat de la documentació del tècnic municipal, de 3 de
novembre de 2015, on s'establix que es tracta d'una activitat subjecta la llicència ambiental
per estar inclosa en l'apartat 13.4.23del Annex II de la Llei 6/2014 (Activitat d'explotació per a
l'estacionament de camions, vehicles pesats i maquinària industrial).
Vist l'informe favorable dels servicis tècnics sanitaris emés el 18 de novembre de 2015.
Vist que la sol·licitud ha sigut exposada al públic, i s'ha notificat als veïns del lloc on
s'establirà l'activitat, sense que s'hagen presentat al·legacions.
Vist el dictamen ambiental favorable de la ponència tècnica de 14 de desembre de 2015, on
s'establixen els condicionants a complir en matèria mediambiental.
Vist que durant el període d'audiència a l'interessat no s'han presentat al·legacions en
relació amb la informe ambiental de la ponència.
Atès que l'expedient s'ha tramitat d'acord amb la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, de Prevenció Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana
i l'Ordenança d'Obres i Activitats de l'Ajuntament d'Onda.
Atès el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i en l'apartat Quart D de la Resolució número, 1.337/2015, de 22 de juny,
on es delega en la Junta de Govern Local la concessió de llicències ambientals.
PROPOSA:
Primer. Concedir la llicència ambiental a Jesús Herman Ruíz per a exercir una activitat de
centre de transport i logística al carrer Illes Balears, 4 (amb referència cadastral
55773A6YK3257N0001ZP), sempre que es complisquen les condicions següents:
1) Adoptar les següents mesures correctores:
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a) Les mesures correctores establides en el projecte per a garantir les condicions ambientals
i el grau de seguretat de l'activitat.
2) En matèria ambiental haurà d'observar-se el següent:
-Sorolls i vibracions: S'hauran de respectar els límits previstos en la Llei 7/2002, de 3 de
desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica i la normativa que
la desplega.
-Abocaments al sistema de clavegueram municipal: La persona interessada ha presentat
sol·licitud exempció de la tramitació de l'autorització d'abocaments que es troba tramitant-se
en l'expedient 8.2/ 2015/33.
-Incendis: Al tractar-se d'una activitat emmagatzematge i comercial, s'haurà de complir el
que establix el Codi Tècnic de l'Edificació aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març.
-Seguretat: S'haurà de respectar el que establix el RD 486/97, de 14 d'abril, pel qual
s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i RD
485/1997, de 14 d'abril, pel qual s'establixen les disposicions mínimes en matèria de de
senyalització de seguretat i salut en els llocs de treball.
-Legionel·losi: Segons el que establix l'apartat 1.12.4 de projecte no hi ha instal·lacions de
risc en relació amb la legionel·la (en compliment del que establix l'article 2 i següents del
Decret 173/2000, de 5 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'establixen les
condicions higienicosanitàries que han de reunir els equips de transferència de massa
d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols, per a la prevenció de la legionel·losi).
3)En quant als condicionants derivats de l'informe tecnicosanitari:
-Haurà de complir-se amb el que disposa la Llei 28/2005, de mesures sanitàries enfront del
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels
productes de tabac així com amb la seua modificació posterior per la Llei 42/2010.
-Els residus sòlids no assimilables a urbans, una vegada processats, hauran de ser
gestionats per empresa autoritzada, per la qual cosa haurà de disposar d'un contracte amb
la dita empresa i un registre d'entrega o depòsit dels dits residus, des de l'inici del seu
funcionament.
-Haurà de complir amb el RD 865/2003, pel qual s'establixen els criteris higiènic sanitaris per
a la prevenció i control de la legionel·losi en els sistemes d'aigua calenta sanitària i aigua
freda.
4) Una vegada instal·lada l'activitat s'haurà de presentar la comunicació prèvia
acompanyada de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte en què
s'especifique la conformitat de la instal·lació o activitat a la llicència ambiental concedida,
junt amb la documentació corresponent.
Segon. Notificar l'acord a l'interessat i als òrgans que han emés informes vinculants.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.6. Proposta d'aprovació de la 3a pròrroga de la concessió administrativa de
l'ocupació temporal de recintes firals.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 18 de gener de 2016, que diu:
“Vist que l'alcalde president, mitjançant una resolució número 584/2013, de data 11/03/2013,
va adjudicar a la Asociación de Industriales de Atracciones de Feria de Vila-real la concessió
administrativa de l'ocupació temporal de recintes firals, pel preu de 3.000,00 euros, oferits
pel licitador.
Vist que en data 12/03/2012, es va firmar el corresponent contracte administratiu, la duració
inicial del qual es va fixar en 1 any, prorrogable anualment fins el màxim legal permés, amb
la sol·licitud prèvia expressa del concessionari, i aprovada per l'òrgan de contractació
competent.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 23/03/2015, d'aprovació de la 2a pròrroga
del contracte de referència, per la qual cosa el mateix finalitza el 14/03/2016.
Vist l'escrit presentat pel concessionari en data 14/12/2015, en el que sol·licita a
l'Ajuntament la pròrroga del contracte per un any més.
Vist l'informe jurídic favorable de data 15/01/2016.
Vist l'informe del servei de data 21/12/2015, favorable a la pròrroga del contracte.
Atès el que disposa l'article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), que preveu
expressament la possibilitat de prorrogar els contractes per acord de l'òrgan de contractació.
Atès la competència atribuïda a l'alcalde per l'article 21.1 ñ) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL): “Contractacions i concessions de
qualsevol classe quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost (2.224.369,27€) ni, en tot cas, els sis milions d'euros, així com els plurianuals
quan la seua duració no siga superior a quatre anys...”
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 la 3a pròrroga de la concessió administrativa de l'ocupació temporal de
recintes firals, subscrita amb la Asociación de Industriales de Atracciones de Feria de Vilareal, NIF , en data 14/03/2013, per un nou termini d'un any, per la qual cosa finalitzarà el
14/03/2017, sent susceptible de noves pròrrogues.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat recordant-li que abans del muntatge de les
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instal·lacions haurà de procedir al pagament del cànon, aplicant per a això la revisió de l'IPC
que corresponga en la dita data.
Tercer. Traslladar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals i a l'Àrea de
territori, sostenibilitat i dinamització econòmica, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de servici: “Monitors
per als tallers didàctics del Museu del Taulell "Manolo Safont"”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 18 de gener de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 22/12/2014, va adjudicar a Gestiona
Cultura, SLU, el contracte: “Monitors per als tallers didàctics del Museu del Taulell "Manolo
Safont"”, formalitzat en data 02/01/2015, amb una duració de 6 mesos, sense que existisca
posiblidad de pròrroga.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
dipositar fiança definitiva, per import de 801 euros €, carta de pagament amb número
d'operació 2014 012764, de data 16/12/2014.
Vist que ha transcorregut el termini de 6 mesos fixat com a període de garantia.
Vist l'anunci publicat en el Perfil de Contractant i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per
un termini de 15 dies, a què no s'ha presentat cap reclamació.
Vist l'informe redactat pel Director del Museu del Taulell, de data 17/12/2015, en el que
manifesta que no hi ha inconvenients respecte a l'execució material del contracte que
impedisquen la devolució de la garantia definitiva.
Vist l'informe de Tresoreria de data 30/12/2015, i l'intervingut i conforme de la present
proposta per la Intervenció municipal.
Atès el que disposa l'article 102 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).
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Tornar a la mercantil Gestiona Cultura, SLU, CIF la fiança depositada en concepte
de garantia definitiva del contracte: "Monitors per als tallers didàctics del Museu del Taulell
"Manolo Safont"", per import de 801 euros €, carta de pagament amb número d'operació
2014 012764.

Segon. Ordenar el pagament de la devolució de la fiança acordada en el punt precedent.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en les
oficines de la Tresoreria municipal l'original de la carta de pagament.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, als efectes
pressupostaris i comptables oportuns, i a l'Àrea de promoció cultural i serveis a la
ciutadania.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de
subministrament: "Rènting d'un vehicle patrulla per a la Policia Local".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 18 de gener de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de subministrament: "Rènting
d'un vehicle patrulla per a la Policia Local", el pressupost base de licitació de la qual és de
49.586,78 euros/anuals, més 21% d'IVA (10.413,22 €), que suposa un import total de
60.000,00 € (IVA inclòs), i una duració de 4 anys, sense que existisca posibilitat de pròrroga, ni
compra del vehicle.
Vist l'informe del servei de data 14/01/2016.
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 l'article 22 d'esta Llei.
Atès 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 a) i b) 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'Administració, serveis municipals i política
social.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'adjudicació del contracte de serveis: "Transport urbà públic de
viatgers".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 19 de gener de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 02/10/2015, va aprovar la contractació
del servei "Transport urbà públic de viatgers", el pressupost base de licitació de la qual és de
157.083,64 euros/anuals, més 10% d'IVA (15.708,36 €), que suposa un import total de
172.792,00 € (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 08/10/2015, va aprovar l'expedient de
contractació, la depesa i la seua licitació.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.00388, de data 14/01/2016, així com
la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per l'interventor municipal.
Vist l'acte d'apertura de la documentació administrativa, de data 02/12/2015, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'apertura de proposicions tècniques i econòmiques del dia 03/12/2015, i l'informe
de l'enginyer municipal, de data 22/12/2015, de valoració de les mateixes, amb el resultat
següent:
•

Autobuses Furió, SL ............................................................................ 20 punts.

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 29/12/2015, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Autobuses Furió, 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 15.708,40, carta de pagament amb número
2016 000026.
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 Autobuses Furió, SL, CIF , com a autora de la
proposició més avantatjosa per a la Corporació, per la quantitat de 172.792,00 euros (10%
IVA inclòs), amb una baixa del 5% als preus unitaris establits, 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:
•
•
•

Increment del nombre de serveis adaptats a 50 viatges dins del terme municipal
d'Onda sense cost per a l'Ajuntament.
Increment del nombre de serveis a 2 viatges diaris del servei de Centre de Dia sense
cost per a l'Ajuntament.
Increment del nombre de serveis discrecionals a 50 viatges dins del terme municipal
sense cost per a l'Ajuntament.

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. Disposar la despesa per un import de 172.792,00 euros amb càrrec a la partida 440
22799 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i suficient.
Quint. Anomenar 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.
Sext. Notificar el present acord al licitador, junt amb l'informe de l'Enginyer municipal de data
22/12/2015.
Sèptim. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Octau. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el DOUE, en el BOE i 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.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'aprovació de la compensació econòmica del quint any del contracte
“Gestió de les Piscines Municipals”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 19 de gener de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 23/08/2010, d'adjudicació del contracte
“Gestió de les Piscines Municipals”, a la mercantil Ondaenforma, SL, pels preus unitaris
oferits per este.
Vist que en data 13/09/2010 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Vista la sol·licitud presentada pel contractista, de data 11/11/2015, pel que sol·licita la
compensació econòmica corresponent a la quinta anualitat, per un import de 20.000,00
euros, d'acord amb l'oferta presentada per aquest.
Vista la documentació presentada pel contractista per mitjà de la que, justifica les pèrdues
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del període setembre-2014 a agost-2015 (compte de pèrdues i guanys), així com la
declaració jurada en la que certifica que les dades subministrats concorden amb la
documentació que es troba en les Administracions Públiques (Registre Mercantil de Castelló
i Agència Tributària).
Vist l'informe del gestor d'esports, de data 18/01/2016, favorable a la retribució al
concessionari.
Vist el certificat de retenció de crèdit, de data 19/01/2016 i la fiscalització de conformitat de la
present proposta.
Atès l'article 8.c) del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per la qual es regulen els
drets de retribució del concessionari.
Atès l'article 257 LCSP, pel que el contractista té dret a les contraprestacions econòmiques
previstes en el contracte.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la compensació econòmica del quint any del contracte “Gestió de les
Piscines Municipals”, adjudicat en data 23/08/2010, consistent en el pagament de 20.000,00
euros, d'acord amb l'oferta presentada pel licitador per a la quinta anualitat.
Segon. Disposar la despesa que per a l'Ajuntament representa present compensació
econòmica amb càrrec a l'aplicació 340 22799 del Pressupost General vigent, on hi ha crèdit
adequat i suficient, número d'operació 2.2016.1.01036.
Tercer. Notificar el present acord a la mercantil Ondaenforma, SL, NIF , i domicili en .
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i a la Secció d'esports, als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta d'aprovació de la 1a i única pròrroga del contracte del servei: “Serveis
per al Centre Integral de Majors (CIM) i Centre de Dia”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 20 de gener de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 27/01/2014, va acordar
adjudicar a Mediterránea Gestión Social y Cultural, SA, el contracte per a la prestació del
servei de “serveis per al centre integral de majors (CIM) i centre de dia”.

Vist que en data 28/01/2014, es va signar el corresponent contracte administratiu, per un
import de 401.699,53 (21% IVA inclòs), la duració inicial del qual es va fixar en 2 anys, que
finalitzarà el 28/01/2016, sent prorrogable fins a un màxim de 4 anys (en una única pròrroga),
amb la sol·licitud prèvia expressa del contractista, i aprovada per l'òrgan de contractació
competent.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 02/03/2015, va aprovar la revisions de
preus corresponent, per un import -4.438,78 euros (21% IVA inclòs), d'acord amb el que
establix la tanca 37a del Plec de condicions administratives particulars.
Vist l'escrit presentat pel contractista en data 27/10/2015, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte.
Vistos l'informe jurídic de data 18/01/2016 i l'informe del servei de data 19/01/2016.
Vista la fiscalització de conformitat de la present proposta realitzada per l'interventor
municipal.
Atès el que disposa l'article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que preveu
expressament la possibilitat de prorrogar els contractes per acord de l'òrgan de contractació.
Atès la competència atribuïda a l'alcalde per l'article 21.1 ñ) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL): “Contractacions i concessions de
qualsevol classe quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost ni, en tot cas, els sis milions d'euros, així com els plurianuals quan la seua
duració no siga superior a quatre anys...”
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 la 1a i única pròrroga del contracte: “serveis per al centre integral de majors
(CIM) i centre de dia”, subscrit amb Mediterránea Gestión Social y Cultural, SA, NIF , en
data 28/01/2014, per un nou termini de dos anys, per la qual cosa finalitzarà el pròxim
28/01/2018, no sent susceptible de nova pròrroga.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa per un import de 794.721,50 euros amb càrrec a la
partida 231 22799 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i suficient dels quals
366.701,23€ corresponen a l'anualitat de 2016, 397.260,75 euros corresponents a l'anualitat
de 2017, i l'import de 30.559.42€ amb càrrec al pressupost de l'any 2018.
Tercer. Traslladar del present acord a l'interessat, a l'Àrea d'administració, serveis municipals i
política social i a la intervenció municipal als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.12. Proposta d'acceptació de la resolució de pagament amb minoració de la
subvenció de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per a la
contractació de jóvens desempleats en programes d'ocupació públic “Salari Jove”,
per a l'exercici 2014 (ECORJV/2014/137/12).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 14 de gener de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 21/2014, de 8 de juliol, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació, per la qual es convoquen subvencions destinades la contractació de jóvens
desempleats en programes d'ocupació públic Salari Jove, per a l'exercici 2014, publicada en
el DOCV núm. 7314 de 10 de juliol de 2014.
Vista la resolució del director general d'Ocupació i Formació, de 13 de novembre de 2014
(Registre d'Entrada número 21579 de 18/11/2014), de concessió de subvenció per import de
22.549,56 euros per a la contractació d'una persona desempleada en la realització d'una
obra o servici d'interés general i social.
Vist l'acord de Junta de Govern Local, de 24 de novembre de 2014, d'acceptació de la
subvenció.
Vista la resolució del Director Territorial d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, de 6
d'octubre de 2015 (NRE núm. 27388 de 21/12/2015), d'acceptació de la documentació de
justificació presentada, minoració de la subvenció en la quantitat de 3.850,58 euros i
reconeixement de l'obligació i proposta de pagament de 18.698,98 euros, import definitiu de
la subvenció final, per menor termini en la contractació del salari jove.
Vist que consta en l'expedient justificant del pagament minorat de la subvenció, de data 19
de novembre de 2015, per import de 18.698,98 euros.
Vist l'informe emés amb data 14 de gener 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 la resolució de data 6 d'octubre de 2015, rebuda en este Ajuntament amb
data 21 de desembre de 2015, (número registre 27388), de pagament de subvenció amb
minoración dictada pel Director T. d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, corresponent a l'expedient ECORJV/2014/137/12 de concessió d'ajudes per a
foment d'ocupació, orde de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de 8 de
juliol de 2014 (programa Salari jove).

Segon. Acceptar la minoració de 3.850 euros, de la subvenció concedida per import de
22.549,56 euros.
Tercer. Comunicar este acord a l'Àrea d'Administració, Servicis Municipals i Política Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta d'acceptació de la resolució de pagament amb minoració parcial de la
subvenció de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per a la
contractació de jóvens desempleats en programes d'ocupació públic “Salari Jove”,
per a l'exercici 2014 (ECORJV/2014/170/12).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 14 de gener de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 21/2014, de 8 de juliol, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació, per la qual es convoquen subvencions destinades a la contractació de jóvens
desempleats en programes d'ocupació públic Salari Jove, per a l'exercici 2014, publicada en
el DOCV núm. 7314 de 10 de juliol de 2014.
Vista la resolució del director general d'Ocupació i Formació, d'11 de desembre de 2014, de
concessió de subvenció per import de 34.256,19 euros per a la contractació de dos
persones desempleades en la realització d'una obra o servici d'interés general i social.
Vist el decret número 2597/2014 de data 15 de desembre de 2014, d'acceptació de la
subvenció.
Vista la resolució del Director Territorial d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, de 27
d'octubre de 2015 (NRE núm. 27389 de 21/12/2015), d'acceptació de la documentació de
justificació presentada i minoració de la subvenció en la quantitat de 2.692,72 euros.
Vist que consta en l'expedient justificant del pagament minorat de la subvenció, de data 04
de desembre de 2015, per import de 31.563,47 euros.
Vist l'informe emés amb data 14 de gener 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 que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
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Primer. Acceptar la resolució de data 27 d'octubre de 2015, de pagament de subvenció amb
minoració parcial dictada pel Director T. d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç
i Treball, corresponent a l'expedient ECORJV/2014/170/12 de concessió d'ajudes per a
foment d'ocupació, orde de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de 8 de
juliol de 2014 (programa Salari jove).
Segon. Acceptar la minoració de 2.692,72 euros, de la subvenció concedida per import de
34.256,19 euros.
Tercer. Comunicar este acord a l'Àrea d'Administració, Servicis Municipals i Política Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta d'acceptació de la resolució de pagament amb minoració de la
subvenció de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació per a la
contractació de jóvens desempleats en programes d'ocupació públic “Salari Jove”,
per a l'exercici 2015 (ECORJV/2015/381/12).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 14 de gener de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 44/2014 de 30 de desembre, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació, per la qual es convoquen subvencions destinades la contractació de jóvens
desempleats en programes d'ocupació públic Salari Jove, per a l'exercici 2015, publicada en
el DOCV núm. 7463 d'11 de febrer de 2015.
Vista la Resolució del director general d'Ocupació i Formació de data 18 de maig, Registre
d'Entrada en l'Ajuntament de data 19 de maig, per la qual es concedix una subvenció de
11.076,48 euros per a la contractació d'un treballador a jornada completa durant 6 mesos
per al projecte Organització d'esdeveniments turístics i comerç, expte. núm.
ECORJV/2015/381/12 de Conselleria.
Vist el decret número 1081/2015 d'acceptació de la subvenció.
Vista la resolució remesa a este Ajuntament amb data registre d'entrada 21 d'agost de 2015,
i número 22560, de minoració en 54,73 euros, de l'ajuda del Programa d'Ocupació públic
Salari Jove per a l'exercici 2015, per diferències en el percentatge del cost de seguretat
social a càrrec de l'empresa.
Vist que consta en l'expedient justificant de la bestreta del 100% del pagament minorat de la
subvenció, de data 8 d'octubre de 2015, per import de 11.021,75 euros.
Vist l'informe emés respecte d'això amb data 14 de gener 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 la resolució de pagament amb minoració, de data 21 d'agost de 2015 i
rebuda en este Ajuntament amb data 27 d'octubre de 2015, (número registre 22560), dictada
pel Director T. d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, corresponent a
l'expedient ECORJV/2015/381/12 de concessió d'ajudes per a foment d'ocupació, orde de la
Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de 30 de desembre de 2015,
(programa Salari jove).
Segon. Acceptar la minoració de 54,73 euros, de la subvenció concedida per import de
11.076,48 euros.
Tercer. Comunicar este acord a l'Àrea d'Administració, Servicis Municipals i Política Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides
per al Programa Onda Emplea 2015 (expts. 00945/15/77, 00945/15/132 i 00945/15/160).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 14 de gener de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 1 de desembre de 2014, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2015, l'anunci de la qual va
ser publicat en el tauler d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 146
de data 4 de desembre de 2014.
Vistos els acords de la Junta de Govern Local d'adjudicació de subvencions i el pagament
de la bestreta del 100 % de les mateixes.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 de la convocatòria d’ajudes Onda Emplea 2015, que fan
referència a la justificació de la subvenció.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció presentades per:
•
•
•

Res Cid, SL (expte.: 00945/15/77)
Carmen M. Manuel Gimeno (expte.: 00945/15/132)
Jorge Alarcón Gallén (expte.: 00945/15/160)

Vist l'informe favorable emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
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
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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 les justificacions de les següents subvencions concedides en l'exercici 2015:
INTERESSAT

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBVENCIÓ

600,00 €

600,00 €

0,00 €

Carmen M. Manuel Gimeno

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Jorge Alarcon Gallen

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Res Cid, SL

NIF

Segon. Comunicar 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.
1.16. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides
per al Programa Onda Emplea 2015 (expts. 00945/15/65, 00945/15/66 i 00945/15/84).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 14 de gener de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 1 de desembre de 2014, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2015, l'anunci de la qual va
ser publicat en el tauler d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 146
de data 4 de desembre de 2014.
Vistos els acords de la Junta de Govern Local d'adjudicació de subvencions i el pagament
de la bestreta del 100 % de les mateixes.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 de la convocatòria d’ajudes Onda Emplea 2015, que fan
referència a la justificació de la subvenció.
Vistas las sol·licituds de justificació de la subvenció presentades per: Envases Cartón, SA,
Suministros I. Furió, SL y Vidal Export Tile, SL.
Vist l'informe favorable emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
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 justificació de la següent subvenció concedida en l'exercici 2015:
INTERESSAT

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBVENCIÓ

Envases Cartón, SA

1.800,00 €

1.800,00 €

0,00 €

Suministros I. Furió, SL

1.200,00 €

1.200,00 €

0,00 €

Vidal Export Tile, SL

1.050,00 €

1.050,00 €

0,00 €

Segon. Comunicar 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.
1.17. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides
per al Programa Onda Emplea 2015 (expts. 00945/15/3, 00945/15/99, 00945/15/131,
00945/15/134, 00945/15/138 i 00945/15/141).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 14 de gener de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 1 de desembre de 2014, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2015, l'anunci de la qual va
ser publicat en el tauler d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 146
de data 4 de desembre de 2014.
Vistos els acords de la Junta de Govern Local d'adjudicació de subvencions i el pagament
de la bestreta del 100 % de les mateixes.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 de la convocatòria d’ajudes Onda Emplea 2015, que fan
referència a la justificació de la subvenció.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció presentades per:
•
•
•
•
•
•

Marta Jaime March ( exp. 00945/15/3)
Mª José Gil Rodriguez ( exp. 00945/15/99)
Cristina Sansano Arroyo ( exp. 00945/15/131)
El Mahdi Amari ( exp. 00945/15/134)
Javier Ferris Collado ( exp. 00945/15/138)
Ada Moliner Navarro ( exp. 00945/15/141)
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Visto l'informe favorable emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
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 les justificacions de les següents subvencions concedides en l'exercici 2015:
INTERESSAT

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBVENCIÓ

Marta Jaime March

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Mª José Gil Rodriguez

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Cristina Sansano Arroyo

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

El Mahdi Amari

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Javier Ferris Collado

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Ada Moliner Navarro

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Segon. Comunicar 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.
1.18. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides
per al Programa Onda Emplea 2015 (expts. 00945/15/37, 00945/15/39, 00945/15/76 i
00945/15/103).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 15 de gener de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 1 de desembre de 2014, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2015, l'anunci de la qual va
ser publicat en el tauler d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 146
de data 4 de desembre de 2014.
Vistos els acords de la Junta de Govern Local d'adjudicació de subvencions i el pagament
de la bestreta del 100 % de les mateixes.

Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 de la convocatòria d’ajudes Onda Emplea 2015, que fan
referència a la justificació de la subvenció.
Vista la sol·licitud de justificació de la subvenció presentades per:
•
•
•
•

Rebeca Ballester Mestre ( exp. 00945/15/37)
Cristina Periz Lecha (exp. 00945/15/39)
Javier Gomez Blasco (exp. 00945/15/76)
Mohamed Gourari (exp. 00945/15/103)

Visto l'informe favorable emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
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 les justificacions de les següents subvencions concedides en l'exercici 2015:
INTERESSAT

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBVENCIÓ

Rebeca Ballester Mestre

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Cristina Peris Lecha

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Javier Gomez Blasco

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Mohamed Gourari

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

Segon. Comunicar 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.
1.19. Proposta d'aprovació del pagament del 70 % del conveni de col·laboració per a
l'exercici 2016 al Consell de Festes d'Onda.
Vista la proposta del regidor delegat de Joventut, Festes i Igualtat de 19 de gener de 2016,
que diu:
“Vista la instància presentada per Asensio J. Blaya Martínez com a president del Consell de
Festes d'Onda, en la que sol·licite el pagament del 70% del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament d'Onda i el Consell de Festes d'Onda per a l'exercici 2016.

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

Vist l'acord de la Junta de Govern de data 15 de gener del 2016 d'aprovació del conveni de
col·laboració, entre l'Ajuntament d'Onda i el Consell de Festes d'Onda per un import, per a
l'exercici 2016, de 370.000 euros.
Vist que amb data 18 de gener es va procedir a signar el conveni.
Vist que d'acord amb els certificats que obren a l'expedient, el Consell de Festes d'Onda no
és deutor a la Hisenda Municipal, a la Seguretat Social ni a la Hisenda Pública.
Vist que segons l'article 88.3.b) 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 “no ha sigut
dictada una resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la subvenció o de
la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes previstes en l'article
37 de la Llei General de Subvencions”.
Vist que segons l'article 88.3.c) 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 “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 de la gestora de Festes, encarregada de la tramitació de l'expedient.
Vista la fiscalització d'aquesta proposta efectuada per la intervenció municipal.
Atès que de conformitat amb l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local i 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 2026/2007, de 29 d'agost.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el pagament del 70% referent al conveni subscrit, per a l'exercici 2016, al
Consell de Festes d'Onda, amb NIF , per a finançar despeses de l'organització i
desenvolupament de les festes locals.
Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació de la quantitat de 259.000 euros, al Consell
de Festes d'Onda, amb CIF , corresponent al 70% de l'import total per a l'exercici 2016, a
càrrec de la partida 2016 338.48001 del vigent Pressupost General.
Tercer. Ordenar el pagament de l'obligació anterior referent al conveni subscrit per a finançar
despeses de l'organització i desenvolupament de les festes locals per a l'exercici 2016.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.20. Despatx extraordinari.
En este punt, la Junta de Govern Local, de conformitat amb el dispost en l'article 83 en
relació amb l'article 113 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, acorda
per unanimitat debatre fora de l'Ordre del dia el punt següent:
1.20.1. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori, a l'empara de l'Orde 3/2015, de 23 de desembre,
per la qual es regulen i convoquen subvencions per a evitar la pobresa energètica en
llars en risc d'exclusió social i la pèrdua d'habitatge per no poder atendre el pagament
del lloguer.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 21 de desembre de 2015, que diu:
“María Carmen Aguilella García, tinent alcalde delegada de l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, per decret de l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
conformitat amb l'article 91.4 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,
per raons d'urgència que vénen motivades en la conveniència d'avançar la sol·licitud de
subvenció al tractar-se d'ajudes que seran concedides per procediment de concurrència
competitiva establint un criteri de prelació temporal i considerant el moment exacte de la
presentació (dia, hora i minut), fins a esgotar la dotació pressupostària.
Vista la convocatòria de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, publicada en el DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015, per la qual es
regulen i convoquen subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc
d'exclusió social i la pèrdua d'habitatge per no poder atendre el pagament del lloguer.
Vista la resolució de l'alcadía núm. 8/2016, de 5 de gener, d'adhesió als acords de
col·laboració firmats per la Generalitat i diverses empreses subministradores d'energia,
Iberdrola, Gas Natural Fenosa i Endesa, d'1 de desembre de 2015, l'objecte dels qual és
evitar la suspensió del subministrament d'electricitat i/o gas natural i, en cas de suspensió
d'estos, a facilitar el seu restabliment, tot això als efectes de combatre la pobresa energètica
en llars en risc d'exclusió social.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Habitatge, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a evitar el tall dels subministraments d'energia
elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d'exclusió social, així como per a contribuir al
pagament del lloguer de l'habitatge a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se
vist obligades a oferir el seu habitatge habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i
no poden afrontar-lo.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
De conformitat amb allò 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 el punt quart, B, s'atribueix a la Junta de
Govern Local: “5. Sol·licitar i acceptar subvencions”.
PROPOSE:
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Primer. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, a l'empara de l'orde publicada en el DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015,
per a evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua d'habitatge per
no poder atendre el pagament del lloguer.
Segon. Assumir expressament les obligacions que es determinen en l'Orde 3/2015, de 23 de
desembre, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Tercer. Facultar a Luis García Cerdá, tècnic del Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament, per
a la tramitació dels documents precisos per a la subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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.

