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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 25
Data: 24 de juny 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 17 de juny 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. 58/2016.
1.3. Proposta d'aprovació de l'expedient de baixes 3132/2016/3 comunicades per l'Excma.
Diputació Provincial de Castelló (1r semestre de 2016).
1.4. Proposta d'adjudicació definitiva de 15 beques de formació en pràctiques a estudiants.
1.5. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2016.
1.6. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes de maig de 2016 (pendents).
1.7. Proposta d'interposició de recurs de reposició contra la resolució de concessió de
subvencions per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder
atendre el pagament del lloguer, referència expedient HBENER/2016/20/12, convocades
mitjançant Orde 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori.
1.8. Proposta de devolució de la fiança depositada per Arcillas Atomizadas, SA, en garantia de
reposició del ferm del paviment per obres de construcció de línia subterrània a 20 Kv, en el
carrer Navarra.
1.9. Proposta de devolució de la fiança depositada per Gas Natural Cegas, SA, en garantia de
reposició del ferm del paviment per obres d'ampliació de xarxa de subministrament de gas
natural.
1.10.Proposta de devolució de la fiança depositada per Jesús Martínez Parra, en garantia de
reposició del ferm del paviment per obres de connexió a la xarxa general de clavegueram,
en el carrer Sant Pere, número 22.
1.11.Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Aarón Martínez

Castelló, per a la construcció de vivenda unifamiliar aïllada, en l'Av. Roma, número 16.
1.12.Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la mercantil
“Envases Cartón, SA” per a obres consistents en ampliació de vestuaris i lavabos, centre
de transformació, passarel·la metàl·lica i fonamentacions especials, en l'Av. Real
d'Extremadura, núm. 13.
1.13.Proposta de concessió de pròrroga de la llicència d'edificació a nom d'Eva Carceller
Aguilella, per a la construcció de vivenda unifamiliar en el carrer Letur, núm. 15.
1.14.Proposta d'acceptació de la renúncia de subvenció d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda 2016 de Manuel Miguel Navarrete Ventura.
1.15.Proposta d'aprovació del pagament del 100% del conveni de cooperació amb la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló en el marc de la iniciativa Qualicer 2016.
1.16.Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció concedida en el Programa Onda
Emplea, 2015.
1.17.Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb la Cooperativa Agrícola Ntra. Sra.
de la Esperanza per a l'homologació d'aules externes per al Certificat de Professionalitat
Agricultura ecològica (AGAU0108).
1.18.Proposta per a declarar desert l'expedient de contractació del servei "Manteniment i
suport tècnic per als sistemes d'informació d'arxiu, biblioteca i serveis socials: Opendoc,
catàleg audiovisual biblioteca, suport per a escolarització, gestió de vals per a serveis
socials i gestió d'avisos 010".
1.19.Proposta de devolució de la fiança dipositada per Producciones y Espectáculos TS SL, en
garantia dels possibles desperfectes o danys que pogueren produir-se en les instal·lacions
del teatre Mònaco.
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 17 de juny de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 17 de juny 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. 58/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 21 de juny 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
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organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d'alcalde i
regidors.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 58/2016, que recullen les factures per despeses
corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
Atés que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny, de delegació de competències, modificat per decret de l'alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d'alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 58/2016 per import de 335.389,08 euros
corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació de l'expedient de baixes 3132/2016/3 comunicades per
l'Excma. Diputació Provincial de Castelló (1r semestre de 2016).
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 21 de juny de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació, fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per Decret de l'alcaldia
número 1.337/2015, de 22 de juny, modificat per Decret 1.869/2015, de 17 de setembre.
Vist l'informe de la TAG de Rendes de data 21 de juny de 2016.
Vist que l'Ajuntament d'Onda té delegada la gestió tributària de l'Impost sobre Béns
Immobles de Naturalesa Urbana i Rústica, l'Impost sobre Activitats Econòmiques i la gestió
integral dels expedients en matèria d'infraccions de trànsit i seguretat vial, així com la

recaptació en via de constrenyiment dels deutes d'este Ajuntament, en l'Excma. Diputació
Provincial de Castelló.
Vist que al llarg de l'exercici 2016 el Servici Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació de
la Diputació Provincial de Castelló, ha anat remetent a este Ajuntament en aplicació de la
delegació anteriorment mencionada expedient de baixa de deutes.
Concretament s'han remés les següents relacions de baixes, des de l'últim expedient
tramitat respecte d'això:
2016-02-X (20-02-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de les
baixes: baixa per anul·lacions.
– 2016-03-X (20-03-2016),presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de les baixes:
baixa per anul·lacions.
– 2016-04-X (20-04-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de les
baixes: baixa per anul·lacions.
– 2016-05-X (20-05-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de les
baixes: baixa per anul·lacions.
–

Vist que s'ha comprovat que totes les relacions de baixes han sigut informades
favorablement pel Servici Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació i que la Directora del
Servici per mitjà de providència ha acordat que es procedisca a la data provisional dels
valors relacionats. La data provisional dels dits valors ha sigut comunicada pel Servici
Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació Provincial de Castelló a
l'Ajuntament d'Onda per al seu coneixement i efectes oportuns.
La relació dels valors que causa baixa en sentit estricte, és la que a continuació es detalla
que figura com Annex I. De les baixes comunicades per la Diputació s'han descomptat els
imports corresponents a les baixes de càrrecs comunicades a Diputació, que suposen una
baixa de la pròpia liquidació o bé la baixa de la liquidació ja ha sigut aprovada i aplicada pel
propi Ajuntament (Annex II, l'import del qual ascendix a 1.266,77 €).
Considerant que l'article 87 de l'ordenança de la Diputació Provincial de gestió, recaptació i
inspecció dels ingressos de dret públic municipals la gestió del qual ha sigut delegada en la
Diputació Provincial de Castelló establix que “el cap de negociat del qual depenga la
tramitació de l'expedient, amb la supervisió del Cap de l'Oficina corresponent, documentarà
degudament els expedients, formulant proposta que, amb l'informe favorable del
Coordinador d'Executiva es remetrà a la Direcció del Servici qui dictarà providència de data
provisional dels valors, remetent-se esta a l'Ajuntament per a la seua aprovació”.
Considerant que per resolució d'Alcaldia decret número 1.337/2015 de data 22 de juny es
delega en la Junta de Govern d'acord amb l'apartat quart B 10, aprovar o donar compte dels
expedients de crèdits incobrables i la declaració de prescripció, així com l'aprovació, si és el
cas, o donar compte dels expedients de baixa remesos pel Servici Provincial de Gestió,
Inspecció i Recaptació de la Diputació Provincial de Castelló.
PROPOSE:
Primer. Aprovar les baixes remeses per la Diputació Provincial relacionades en el present
expedient (1r semestre de 2016), en concret, les corresponents a l'expedient 3132/2016/3
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de baixes que està compost per la relació de baixes remeses per Servici Provincial de
Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació Provincial de Castelló, enumerades
anteriorment i que figura com Annex I, descomptant la baixes de càrrecs comunicades a
Diputació, que suposen una baixa quant a la seua recaptació en via de constrenyiment, però
no suposen una baixa de la pròpia liquidació, o bé la baixa de la liquidació ja ha sigut
aprovada i aplicada per l'Ajuntament (Annex II).
REMESA DIPUTACIÓ

CONCEPTE/EJERC.
ANNEX I
TOTAL

EUROS
193,34 €
193,34 €

Per tant, la relació de baixes en sentit estricte del 1r semestre de 2016 ascendix a la
quantitat de ( 193,34 €) cent noranta-tres euros amb trenta-quatre cèntims.
Segon. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal als efectes comptables
oportuns.
Tercer. Comunicar el present acord al Servici Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació de
la Diputació Provincial de Castelló.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'adjudicació definitiva de 15 beques de formació en pràctiques a
estudiants.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 22 de juny de 2016, que diu:
“Vistes les Bases per a la concessió de 15 beques de formació en pràctiques a estudiants,
de data 11 de maig de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de maig de 2016, d'aprovació de les bases
per a la concessió per l'Ajuntament d'Onda de 15 beques de formació en pràctiques a
estudiants.
Vista l'acta de data 21 de juny de la comissió de valoració en què es proposa l'adjudicació de
les beques.
Considerant que d'acord amb la base sexta l'entitat local anomenarà als tutors/tutores de
cada departament perquè realitzen el seguiment, la coordinació i ordenen l'activitat de
formació del personal becari i el temps de dedicació a les activitats mencionades.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de 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 1382/2011, d'11 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. Aprovar l'adjudicació definitiva de 15 beques de formació en pràctiques a estudiants.
BIBLIOTECA

PERÍODE

20918270T

ENCARNACION MUÑOZ MARTINEZ

JULIOL - SETEMBRE

73398601N

CRISTINA MOR RODRIGUEZ

JULIOL - SETEMBRE

MUSEU

PERÍODE

53384899J

NURIA BADENES GARCIA

JULIOL - SETEMBRE

53725721K

RAQUEL BALLESTER GIRONA

JULIOL - SETEMBRE

FESTES
53729393J

CARMEN VIDAL RIBES
EDUCACIO

PERÍODE
JULIOL - SETEMBRE
PERÍODE

53728388C

BORJA GARCIA MUÑOZ

JULIOL - SETEMBRE

53789662E

MARIA DOLORES MARTI MARCO

JULIOL - SETEMBRE

53793656Z

LUCIA MARIN RUIZ

JULIOL - SETEMBRE

73395646R

LAURA VIDAL MONTOLIO

JULIOL - SETEMBRE

53729392N

MARTA VIDAL RIBES

JULIOL - SETEMBRE

73399350W

SARA RENOVELL FORNAS

JULIOL - SETEMBRE

DESENVOLUPAMENT LOCAL

PERÍODE

53729946Z

DIEGO FERRER GARCIA

JULIOL - SETEMBRE

53726372M

ANDREA PEÑA SOLER

AGOSTO - OCTUBRE

TURISME
53384373Q

VICENT LEONES FOLCH
SERVEIS SOCIALES

53785681C

SARAY TAUSTE IBARRA

PERÍODE
JULIOL - SETEMBRE
PERÍODE
JULIOL - SETEMBRE

D'acord amb la Base Segona el període de duració de les beques serà de tres mesos
consecutius i es disfrutaran entre els mesos de juliol a octubre havent de començar, en tot
cas, el primer dia del mes,i amb una jornada de 25 hores setmanals.
L'import de la beca, d'acord amb les bases publicades, serà de 500 euros mensuals.
La cotització a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa serà de 35,24 euros mensuals, sent
la corresponent el treballador de 6,18 euros.
Segon. Anomenar com a tutors als següents empleats municipals:
–
–

Biblioteca: Josep Lluís Daràs Daràs
Museu: Vicent Estall Polés
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Festes: María Amparo Ramos Pérez
Educació: Remedios Santos Arteros
Desenvolupament Local: Rosa Ana Capilla Martínez
Turisme: Rosa Ana Capilla Martínez
Serveis Socials: Luis García Cerdá

Tercer. Aprovar l'autorització i disposició del gasto per import de 24.085,80 euros, amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries 24100/48001 i 24100/16006 del vigent Pressupost
Ordinari.
Quart. Notificar el present acord a les persones interessades i als tutors anomenats.
Quint. Comunicar este acord a l'Àrea Econòmica.”
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 als retards de l'any 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 17 de juny 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 17 de juny 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 2016
per import total de 19.647,86 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC
amb núm. operació 2.2016.1.12920) 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 de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes de maig de 2016 (pendents).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 17 de juny 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 17 de juny 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,
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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 maig 2016
(pendents), per import total de 5.648,08 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb núm. operació 2.2016.1.12920) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'interposició de recurs de reposició contra la resolució de concessió
de subvencions per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder
atendre el pagament del lloguer, referència expedient HBENER/2016/20/12,
convocades mitjançant Orde 3/2015, de 23 de desembre, de la Conselleria de Vivenda,
Obres Públiques i Vertebració del Territori.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 22 de juny de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria de Vivenda, 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 de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Vivenda, 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 com per a contribuir al
pagament del lloguer de la vivenda a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se
vist obligades a oferir la seua vivenda habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i
no poden afrontar-ho.
Vist que l'Ajuntament d'Onda, en data 16 de febrer de 2016, va sol·licitar una subvenció per
import de 12.067,46 € a la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el
pagament del lloguer de 24 unitats familiars, que complia tots els requisits establits en l'Orde
3/2015, de 23 de desembre, de la conselleria.
Vista la resolució de data 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/20/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat

Valenciana, per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el
pagament del lloguer, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda d'únicament la quantitat de
746,16 euros i només per a les 2 primeres unitats familiars incloses en la dita sol·licitud,
sense que res es diga respecte a la resta de 22 unitats familiars incloses en la mateixa
relació.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Considerant el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències, en el punt quart, B, s'atribuïx a la Junta de Govern Local: “5. Sol·licitar i
acceptar subvencions”.
PROPOSE
Primer. Interposar recurs de reposició contra la resolució de concessió de subvenció de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana (amb núm. expedient HBENER/2016/20/12) per import total de 746,16 euros per
a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en les mateixes exercici 2016, per
haver apreciat l'existència d'errors en la relació d'unitats familiars i en els imports
desglossats (només han resolt la subvenció per a les 2 primeres unitats familiars sense que
res es diga respecte a la resta de 22 unitats familiars incloses en la mateixa relació).
Segon. Facultar a l'alcalde-president de l'Ajuntament d'Onda per a la firma dels documents
precisos per a la interposició del recurs.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de devolució de la fiança depositada per Arcillas Atomizadas, SA, en
garantia de reposició del ferm del paviment per obres de construcció de línia
subterrània a 20 Kv, en el carrer Navarra.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de juny de 2016, que diu:
“Vista la instància presentada per Arcillas Atomizadas, SA, de data 24 de febrer de 2016, en
la que sol·licita la devolució de la fiança depositada en concepte de garantia per a reposició
del ferm del paviment, per les obres de “construcció de línia subterrània a 20 kv”, en el carrer
Navarra.
Vist l'informe de la Tresoreria municipal, de data 3 de juny de 2016, en el que es manifesta
que Arcillas Atomizadas, SA, amb CIF , va depositar, el dia 19/03/2015, la quantitat de
6.000,00 € en concepte de “fiança expedient 8832/15/6”, comptabilitzada amb el número de
taló de càrrec 2015002658 (carta de pagament 2015002656).
Vist l'informe de l'enginyera tècnica d'obres públiques municipal, de data 14 de juny de 2016,
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en el que indica: “comprovada la inexistència de desperfectes en el paviment del carrer
Navarra, procedix la devolució de la fiança.”
Vist l'informe jurídic, de data 16 de juny de 2016, emés pel cap de Secció de Territori,
Sostenibilitat i Dinamització econòmica, favorable per a la devolució de la fiança sol·licitada.
Considerant que, de conformitat amb el que disposa l'article 24.e) del Reial Decret Legislatiu
781/86, de 18 abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'alcaldia és l'òrgan competent per a la devolució de les fiances, si bé esta
atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern Local per resolució número 1.337/2015,
de 22 de juny.
PROPOSA:
Primer. Autoritzar la devolució de la fiança de 6.000,00 € (carta de pagament número
2015002656), comptabilitzada amb data 19 de març de 2015, a Arcillas Atomizadas, SA,
amb CIF i domicili a efecte de notificacions en l'Av. Manuel Escobedo, número 30, d'Onda,
depositada en concepte de garantia per a reposició del ferm del paviment per les obres de
construcció de línia subterrània a 20 Kv”, en el carrer Navarra.
Segon. Ordenar el pagament de la devolució de la fiança acordada en el punt precedent.
Tercer. Advertir a l'interessat que, per a procedir a la mencionada devolució, haurà de
presentar, en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta de pagament.
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 de devolució de la fiança depositada per Gas Natural Cegas, SA, en
garantia de reposició del ferm del paviment per obres d'ampliació de xarxa de
subministrament de gas natural.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de juny de 2016, que diu:
“Vista la instància presentada per Gas Natural Cegas, SA, de data 22 de febrer de 2016, en
la que sol·licita la devolució de la fiança depositada en concepte de garantia per a reposició
del ferm del paviment, per les obres “d'ampliació de xarxa de subministrament de gas
natural”, per a les vivendes següents:
-San Vicente, núm. 48.
-Concili Vaticà II, núm. 5.
-San Bartolomé - Bon Pastor, núm. 2.
-San Bartolomé, núm. 19.
-Juan Ramón Jiménez, núm. 8.
Vist l'informe de la Tresoreria municipal, de data 3 de juny de 2016, en el que es manifesta

que Gas Natural Cegas, SA, amb CIF , té depositades les garanties següents:
Data

Import

30/09/2013 600,00 €

Concepte
Aval garantia exp. 8833/13/236 San Vicent, 48

Número
d'operació
32013101541

30/09/2013 1.000,00 € Aval garantia exp. 8833/13/217 Concili Vaticà II, 5

32013101542

30/09/2013 600,00 €

Aval garantia exp. 8833/13/237 San Bartolomé-Buen
Pastor, 2

32013101543

30/09/2013 600,00 €

Aval garantia exp. 8833/13/215 San Bartolomé, 19

32013101544

30/09/2013 350,00 €

Aval garantia exp. 8833/13/216 Juan Ramón Jiménez, 8

32013101545

Vist l'informe de l'enginyera tècnica d'obres públiques municipal, de data 14 de juny de 2016,
en el que indica: “Realitzada visita d'inspecció en els carrers: San Vicent, núm. 48; Concili
Vaticà II, núm. 5; San Bartolomé - Buen Pastor, núm. 2; San Bartolomé, núm. 19; Juan
Ramón Jiménez, núm. 8.
Comprovada la correcta reposició del paviment, procedix la devolució de fiança.”
Vist l'informe jurídic, de data 16 de juny de 2016, emés pel cap de Secció de Territori,
Sostenibilitat i Dinamització econòmica, favorable per a la devolució de la fiança sol·licitada.
Considerant que, de conformitat amb el que disposa l'article 24.e) del Reial Decret Legislatiu
781/86, de 18 abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'alcaldia és l'òrgan competent per a la devolució de les fiances, si bé esta
atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern Local per resolució número 1.337/2015,
de 22 de juny.
PROPOSA:
Primer. Autoritzar les devolucions de les fiances que s'indiquen a continuació, depositades
per Gas Natural Cegas, SA, amb CIF i domicili a efecte de notificacions en l'Av. Balears,
número 69, de València, depositades en concepte de garantia per a reposició del ferm del
paviment per les obres d'ampliació de xarxa de subministrament de gas natural.
Data

Import

30/09/2013 600,00 €

Concepte
Aval garantia exp. 8833/13/236 San Vicent, 48

Número
d'operació
32013101541

30/09/2013 1.000,00 € Aval garantia exp. 8833/13/217 Concili Vaticà II, 5

32013101542

30/09/2013 600,00 €

Aval garantia exp. 8833/13/237 San Bartolomé-Buen
Pastor, 2

32013101543

30/09/2013 600,00 €

Aval garantia exp. 8833/13/215 San Bartolomé, 19

32013101544

30/09/2013 350,00 €

Aval garantia exp. 8833/13/216 Juan Ramón Jiménez, 8

32013101545

Segon. Ordenar el pagament de la devolució de les fiances acordades en el punt precedent.
Tercer. Advertir a l'interessat que, per a procedir a la mencionada devolució, haurà de
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presentar, en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta de pagament.
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.
1.10. Proposta de devolució de la fiança depositada per Jesús Martínez Parra, en
garantia de reposició del ferm del paviment per obres de connexió a la xarxa general
de clavegueram, en el carrer Sant Pere, número 22.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de juny de 2016, que diu:
“Vista la instància presentada per Jesús Martínez Parra, de data 21 d'abril de 2016 en la que
sol·licita la devolució de la fiança depositada en concepte de garantia per a reposició del
ferm del paviment, per les obres de “connexió a la xarxa de clavegueram”, en el carrer Sant
Pere, número 22.
Vist l'informe de la Tresoreria municipal, de data 6 de maig de 2016, en el que es manifesta
que Jesús Martínez Parra, amb NIF , va depositar, amb data 25/05/2015, la quantitat de
200,00 € en concepte de “fiança en garantia de l'obra connexió a xarxa general de
sanejament de l'immoble siti en el carrer Sant Pere, núm. 22”, comptabilitzada amb el
número de taló de càrrec 2015004787 (carta de pagament 2015004781).
Vist l'informe de l'enginyera tècnica d'obres públiques municipal, de data 14 de juny de 2016,
en el que indica: “comprovada la correcta reposició del paviment i la correcta connexió amb
el clavegueram municipal, procedix la devolució de la fiança.”
Vist l'informe jurídic, de data 16 de juny de 2016, emés pel cap de Secció de Territori,
Sostenibilitat i Dinamització econòmica, favorable per a la devolució de la fiança sol·licitada.
Considerant que, de conformitat amb el que disposa l'article 24.e) del Reial Decret Legislatiu
781/86, de 18 abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'alcaldia és l'òrgan competent per a la devolució de les fiances, si bé esta
atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern Local per resolució número 1.337/2015,
de 22 de juny.
PROPOSA:
Primer. Autoritzar la devolució de la fiança de 200,00 € (carta de pagament número
2015004781), comptabilitzada amb data 25 de maig de 2015, a Jesús Martínez Parra, amb
NIF i domicili a efecte de notificacions en , depositada en concepte de garantia per a
reposició del ferm del paviment per les obres de connexió a la xarxa general de
clavegueram”, en el carrer Sant Pere, número 22.
Segon. Ordenar el pagament de la devolució de la fiança acordada en el punt precedent.
Tercer. Advertir a l'interessat que, per a procedir a la mencionada devolució, haurà de

presentar, en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta de pagament.
Quart. Notificar el present acord al interessat i traslladar el mateix a l'Àrea Econòmica, als
efectes oportuns. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Aarón
Martínez Castelló, per a la construcció de vivenda unifamiliar aïllada, en l'Av. Roma,
número 16.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 20 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/5, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació
presentada per Aarón Martínez Castelló, amb DNI i domicili a efecte de notificacions en , per
a construcció de vivenda unifamiliar aïllada, en l'Av. Roma, número 16, segons projecte
redactat per l'arquitecte Ricardo Ortí Sisternes i visat pel col·legi professional corresponent,
amb dates 2 de març i 20 de maig 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 residencial, zona U-12, Pla Parcial El Carmen, 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 de vivenda 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 i veïns contigus, dret que, en cas de demostrar-se, prevaldrà sobre la
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llicència d'edificació municipal..
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 Aarón Martínez Castelló, amb DNI i
domicili, a efecte de notificacions, en , per a construcció de vivenda unifamiliar aïllada, en
l'Av. Roma, número 16, segons projecte redactat per l'arquitecte Ricardo Ortí Sisternes, i
visat pel col·legi professional corresponent amb data 2 de març i 20 de maig de 2016. El
pressupost de les obres és de 230.000 € i el constructor Eduardo Alcón Gargallo. Hi ha
estudi de Seguretat i Salut.
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. No està autoritzat a començar les obres fins a haver presentat la documentació següent:
-El pla de secció aportat el 14/06/16 haurà d'estar visat pel col·legi professional.
3. L'edificació projectada haurà de complir les següents condicions ja definides en l'últim pla
aportat:
-altura màxima des de paviment a sostre en planta soterrani = 2,64 m.
-altura màxima des de paviment a sostre en planta baixa = 2,83 m.
-altura màxima des de paviment a sostre en planta primera = 2,65 m.
-altura màxima de barana = 0,40 m.
-la terrassa posterior de planta primera no tindrà biga en el seu sostre.
4. 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.
5. 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.
6. El tècnic redactor del projecte és competent per a això.

7. 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.
8. 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) Inici: 30 dies, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord.
b) Execució de les obres: 18 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.
1.12. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la
mercantil “Envases Cartón, SA” per a obres consistents en ampliació de vestuaris i
lavabos, centre de transformació, passarel·la metàl·lica i fonamentacions especials,
en l'Av. Real d'Extremadura, núm. 13.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 20 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/16, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació
presentada per Amparo Piquer Gumbau en nom i representació de la mercantil “Envases
Cartón, SA”, amb CIF núm.
i domicili als efectes de notificacions en l'Av. Real
d'Extremadura, núm. 13, d'Onda, per a obres consistents en ampliació de vestuaris i aseos,
centre de transformació, passarel·la metàl·lica i fonamentacions especials, en l'Av. Real
d'Extremadura, núm. 13, segons projecte redactat per l'enginyer tècnic industrial Abel García
Gómez i visat pel col·legi professional amb data 28 d'abril de 2016. Hi ha estudi de seguretat
i salut i estudi de gestió de residus.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que la parcel·la de referència està classificada pel Pla General d'Ordenació Urbana
vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d'Urbanisme amb data
22 de juliol de 1998, com a sòl urbanitzable industrial SUR-9, amb la reparcel·lació i
urbanització acabada i amb tots els servicis urbanístics, i no està inclosa en cap àrea
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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 industrial a què es destina les
esmentades obres és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté
l'Ordenança.
Considerant que les mencionades obres complixen amb 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,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), i que
no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat ni tampoc 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 (obres d'ampliació). 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 del referit text legal, 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 del 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'alcalde-president és l'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència
sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per resolució
número 1.337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA:
Primer. Concedir llicència municipal d'obres majors a la mercantil “Envases Cartón, SA”,
amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions en l'Av. Real d'Extremadura, núm. 13,
d'Onda, per a obres consistents en ampliació de vestuaris i aseos, centre de transformació,
passarel·la metàl·lica i fonamentacions especials, en l'Av. Real d'Extremadura, núm. 13, amb
referència cadastral 6581603YK3268S0001UH, segons projecte redactat per l'enginyer
tècnic industrial Abel García Gómez, visat pel col·legi professional amb data 28 d'abril de
2016. Hi ha estudi de seguretat i salut i estudi de gestió de residus. El pressupost declarat
de les obres és de 96.379 euros, sent el constructor Consbe, SL.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, de
conformitat amb l'article 219.1 de la LOTUP.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. No està autoritzat a començar les obres fins a haver presentat la documentació següent:
-designació de tècnic director d'execució d'obra.

2. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
3. 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.
4. 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.
5. El tècnic redactor és competent per a redactar el projecte presentat, segons la Llei
38/1999, LOE.
6. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si l'haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants de la vorera, amb els mitjans adequats (marquesines, passarel·les...),
en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
7. A la finalització de l'obra haurà d'aportar certificat final d'obra firmat i visat, junt amb
certificat del tractament del residu de construcció per empresa registrada.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Inici: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B)

Execució de les obres: sis mesos, comptat des de la data de la inici.

Els referits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat sempre que la llicència siga conforme amb la
legislació vigent en el moment de sol·licitud de pròrroga.
Quart. Notificar el present acord a la mercantil interessada i traslladar del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta de concessió de pròrroga de la llicència d'edificació a nom d'Eva
Carceller Aguilella, per a la construcció de vivenda unifamiliar en el carrer Letur, núm.
15.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 20 de juny de 2016, que diu:
“Vista la sol·licitud de pròrroga per a la finalització d'obres d'edificació, presentada per Eva
Carceller Aguilella, amb NIF , amb data registre d'entrada 8 de juny de 2016.
Vist que la llicència d'obres d'edificació va ser concedida mitjançant un acord de la Junta de
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Govern Local de data 16 de desembre de 2015, atorgant-li un termini de 30 dies per al seu
inici i un altre de 24 mesos per a la seua finalització.
Vist l'informe emés pel TAG de l'Àrea de Territori i l'arquitecte municipal, de data 20 de juny
en el qual el que s'emet un informe favorable la pròrroga sol·licitada.
Considerant l'article 225.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, amb vigència a partir del dia 20 d'agost
de 2014, “els ajuntaments podran concedir pròrrogues dels terminis de les llicències per un
nou termini no superior a l'inicialment acordat, sempre que la llicència siga conforme amb
l'ordenació urbanística vigent en el moment de l'atorgament de la pròrroga
Considerant que de conformitat amb allò que disposa l'article 21.1.q) de la Llei 7/85 de 2
d'abril, de Bases de Règim local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/2986, de 28 de novembre, l'alcaldia és l'òrgan competent per a la concessió,
denegació i prorroga de les llicències d'edificació, si bé esta atribució ha sigut delegada en la
Junta de Govern local, per decret número 1.337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir a Eva Carceller Aguilella, amb NIF , i domicili a efecte de notificacions en ,
pròrroga de 24 mesos per a la finalització de les obres d'edificació emparades en la llicència
d'obres concedida per la Junta de Govern Local el 16 de desembre de 2013, per a la
construcció d'una vivenda unifamiliar en el carrer Letur, núm. 15, i que tindrà efectes a partir
de la data de la notificació.
Segon. Notificar el present acord a la interessada.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta d'acceptació de la renúncia de subvenció d'ajudes a la contractació de
persones desocupades d'Onda 2016 de Manuel Miguel Navarrete Ventura.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 14 de juny 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 de 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes municipal
i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 13 de maig de 2016, va acordar
l'adjudicació d'una ajuda a la contractació de persones desocupades d'Onda 2016, per

import de 1.200,00 euros a Manuel Miguel Navarrete Ventura.
Vist l'escrit de renúncia de subvenció d'ajuda a la contractació de persones desocupades
d'Onda 2016, de data 6 de juny de 2016 (NRE 10851) per tancament del local de Manuel
Miguel Navarrete Ventura.
Vist l'informe de la tècnic de comerç, turisme i ocupació de data 14 de juny de 2016
d'acceptació de la renúncia de subvenció.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la Intervenció de fons municipal.
Considerant el que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú en
relació al desistiment i la renúncia dels interessats.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de
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 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 renúncia presentada per Manuel Miguel Navarrete Ventura amb DNI , de
subvenció d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda 2016, i en
conseqüència, declarar conclús el procediment i arxivar l'expedient núm. 00945/2015/82,
d'acord amb el que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Segon. Anul·lar la disposició del gasto.
Segon. Notificar este acord a l'interessat 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.
1.15. Proposta d'aprovació del pagament del 100% del conveni de cooperació amb la
Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló en el marc de la iniciativa
Qualicer 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 17 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'expedient que s'instruïx en este Ajuntament de conveni de cooperació amb la Cambra
de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló en el marc de la iniciativa Qualicer 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2016, en el que es concedix
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a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló una subvenció per un
import de 6.000,00 euros per a l'aprofitament de recursos recíprocs, així com planificar i
aconseguir fins més amplis en el camp del sector ceràmic.
Vista la clàusula quinta del conveni de cooperació que establix que per al cobrament efectiu
de la subvenció serà necessari presentar factures originals i el compte justificatiu del gasto
per import de la subvenció concedida, a més de certificació de trobar-se al corrent de
pagaments amb la Hisenda Pública, amb la Seguretat Social i amb la Hisenda Local.
Vista la clàusula sexta del conveni de cooperació que establix que el pagament del 100% de
la subvenció es realitzarà una vegada justificada la mateixa.
Vista la documentació presentada amb data registre d'entrada 1 de juny de 2016, i número
de registre d'entrada 10621, de justificació de la subvenció.
Vist l'informe favorable al pagament de la subvenció, emés per la tècnic de comerç, turisme i
ocupació, de data 6 de juny de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el que disposa l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 32/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament 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 1.382/2011, de data 11 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”.
PROPOSA
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció concedida.
Segon. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de la següent obligació
corresponent al 100% de la subvenció de l'exercici 2016:
APLICACIÓ
2.2016.1.01348

PERCEPTOR
Cambra de Comerç,
Navegació de Castelló

NIF
Indústria

i

IMPORT
6.000,00 €

Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
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.

1.16. 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 17 de juny 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.
Vista la sol·licitud de justificació presentada per:
- Ondaenforma, SL (expte. 00945/15/142)
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:
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INTERESSAT

NIF

IMPOR.
CONCEDIT

IMPOR.
JUSTIFICAT

1.200,00 €

562,14 €

Ondaenforma, SL

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

1.200,00 €

562,14 €

637,86 €

Ondaenforma, SL

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

NIF

REINTEGRAMENT SUBVENCIÓ

Ondaenforma, SL

637,86 €

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.
1.17. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb la Cooperativa Agrícola
Ntra. Sra. de la Esperanza per a l'homologació d'aules externes per al Certificat de
Professionalitat Agricultura ecològica (AGAU0108).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 20 de juny de 2016, que diu:
“Vist que l'Ajuntament d'Onda realitza programes formatius adaptats a les necessitats
concretes del teixit econòmic i empresarial i oferix, en este sentit, formació a persones
desempleades del municipi, permetent-los cobrir les carències formatives que dificulten el seu
accés directe al món laboral. Per l'anteriorment descrit l'Ajuntament ha sol·licitat al SERVEF
l'homologació del Centre de Formació “Antic Col·legi Monteblanco” per a la impartició del
Certificat de Professionalitat Agricultura ecològica (AGAU0108)
Vist que el Certificat de Professionalitat Agricultura ecològica (AGAU0108) requerix uns
espais, instal·lacions i equipaments mínims que són els següents:
Espai Formatiu

Superfície m² 15 alumnes

Aula polivalent

30

Nau agrícola

150

Terreny per a pràctiques

3.000

Espai formatiu

Equipament

Aula polivalent

•
•
•
•
•
•

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

Nau agrícola

•
•
•
•

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

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

Vist que l'Ajuntament d'Onda compta amb una aula polivalent de 45,70 m² en la primera
planta del Centre de Formació “Antic Col·legi Monteblanco” i un terreny per a les pràctiques
de 3000 m²., però no compta amb una nau agrícola, per a poder homologar i la normativa
que regula l'homologació arreplega que es podrà homologar una aula externa a través d'un
conveni de col·laboració amb una empresa o entitat que dispose dels espais, instal·lacions i
equipament mínim requerit.
Vist que la Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. de l'Esperanza, disposa d'una nau agrícola
equipada amb allò que s'ha requerit de 2.948,19 m².
Vist que per mitjà de la col·laboració de l'Ajuntament d'Onda i la Cooperativa Agrícola Ntra.
Sra. de l'Esperanza es pot aconseguir l'homologació d'instal·lacions per a impartir el
Certificat de Professionalitat Agricultura ecològica (AGAU0108).
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.

PROPOSA:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Cooperativa
Agrícola Ntra. Sra. de l'Esperanza per a l'homologació d'aules externes per al Certificat de
Professionalitat Agricultura ecològica (AGAU0108).
Segon. Facultar a l'Alcaldia Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Comunicar este acord a l'entitat col·laboradora.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. Proposta per a declarar desert l'expedient de contractació del servei
"Manteniment i suport tècnic per als sistemes d'informació d'arxiu, biblioteca i serveis
socials: Opendoc, catàleg audiovisual biblioteca, suport per a escolarització, gestió
de vals per a serveis socials i gestió d'avisos 010".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'expedient 453/2016/7, tramitat per a la licitació del contracte "Manteniment i suport
tècnic per als sistemes d'informació d'arxiu, biblioteca i serveis socials: Opendoc, catàleg
audiovisual biblioteca, suport per a escolarització, gestió de vals per a serveis socials i gestió
d'avisos 010".
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13/05/2016, va aprovar l'expedient de
contractació, la despesa i la seua licitació.
Vist que finalitzat el termini de presentació de pliques el dia 31/05/2016, l'única oferta
presentada és a nom d'Eclipse Open Software, SL.
Vist l'informe tècnic emés per l'enginyer municipal, de data 13/06/2016, i el requeriment fet a
l'interessat en data 15/06/2016 per a la presentació de l'última oferta amb l'advertència que
en cas de no presentar-la se li donaria per desistit en el procediment.
Vist que el dia 20/06/2016 va finalitzar el termini per a la presentació de l'última oferta i que
esta no ha sigut presentada per Eclipse Open Software, SL.
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 la Resolució número 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Declarar desert l'expedient per a l'adjudicació del contracte: "Manteniment i suport
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tècnic per als sistemes d'informació d'arxiu, biblioteca i servicis socials: Opendoc, catàleg
audiovisual biblioteca, suport per a escolarització, gestió de vals per a serveis socials i gestió
d'avisos 010".
Segon. Anul·lar l'autorització de la despesa i la retenció de crèdit amb número d'operació
2.2016.1.09000.
Tercer. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.
Quart. Notificar el present acord a Eclipse Open Software, SL.
Quint. Publicar el present acord en el Perfil de contractant municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.19. Proposta de devolució de la fiança dipositada per Producciones y Espectáculos
TS SL, en garantia dels possibles desperfectes o danys que pogueren produir-se en
les instal·lacions del teatre Mònaco.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 14 de juny de 2016, que diu:
“Vista la sol·licitud presentada amb data de 7 de juny de 2016 i registre d'entrada 10.992,
per José Vicente Prades Linares, en representació de Producciones y Espectáculos TS SL.,
amb NIF i domicili a l'efecte de notificació en carrer Cantabria, nau 15, d'Onda (Castelló), en
la qual sol·licita la devolució de la fiança dipositada per garantir el cost dels possibles
desperfectes o danys que pogueren produir-se en les instal·lacions del teatre Mònaco.
Vist l'informe de l'animador i programador de Cultura, de data 9 de juny de 2016, en el qual
indica: “No s'observen desperfectes en el teatre. És pel que s'informa favorablement la
devolució de la fiança.”
Vist l'informe de la Tresoreria Municipal, de data 10 de juny del 2016, en el que es manifesta
que Producciones y Espectáculos TS SL, amb NIF , va depositar, amb data 26/04/2016, la
quantitat de 300,00 € en concepte de “garantia possibles desperfectes i utilització teatre
Mònaco, expedient 0075/16/26, comptabilitzada amb el número de taló de càrrec
2016004130 (carta de pagament 2016004104).
Vist l'informe tècnic, de data 14 de juny de 2016, emès per la tècnica mitjà de Cultura,
favorable a la devolució de la fiança sol·licitada.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l'article 24.i) del Reial decret Legislatiu 781/86,
de 18 abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
l'alcaldia és l'òrgan competent per a la devolució de les fiances, si bé aquesta atribució ha
estat delegada en la Junta de Govern Local per resolució número 1.337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA:

Primer. Autoritzar la devolució de la fiança de 300,00 € (carta de pagament número
2016004104), comptabilitzada amb data 26 d'abril de 2016, a Producciones y Espectáculos
TS SL, amb NIF i domicili a l'efecte de notificació en carrer Cantabria, nau 15, d'Onda
(Castelló), dipositada per garantir el cost dels possibles desperfectes o danys que pogueren
produir-se en les instal·lacions del teatre Mònaco.
Segon. Aprovar l'ordenació de pagament.
Tercer. Advertir a l'interessat que, per procedir a l'esmentada devolució, haurà de presentar,
en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta de pagament.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat del mateix a l'Àrea Econòmica,
als efectes oportuns. ”
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 els punts següents:
1.20.1. Proposta d'adjudicació del contracte de la: "Concessió de sis llocs del Mercat
Municipal (3, 10, 17, 18, 19 i 32)".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 23 de juny de 2016, que diu:
“Ángel Luís Badenas Donís, tinent alcalde delegat de l'Àrea de territori, sostenibilitat i
dinamització econòmica, per decret de l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
conformitat amb l'article 82.3 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,
per raons d'urgència que vénen motivades per la necessitat d'adjudicar abans del dia
28/06/2016, d'acord amb l'article 151.3 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).
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 06/05/2016, va aprovar l'inici de
l'expedient per a la "Concessió de sis llocs del Mercat Municipal (3, 10, 17, 18, 19 i 32)", amb
una duració inicial de fins al 24/04/2022, prorrogable per períodes de cinc anys fins a un màxim
de setanta-cinc anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 13/05/2016, va aprovar l'expedient de
contractació i la seua licitació.
Vist l'acte d'apertura de la documentació administrativa, de data 02/06/2016, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
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Vist l'acte d'apertura de proposicions econòmiques del dia 03/06/2016, amb el resultat
següent:
Licitadora
Ester Ibáñez Solsona

Parades

Inici de
l'activitat

17, 18 y 19

1 mes

Oferta
econòmica

Innovaciò
- instalació TPV
- servei de cuina de productes
adquirits en el Mercat

2.200,00 €

Vist l'informe de la tècnic de comerç, turisme i ocupació, de data 07/06/2016, de valoració de
les mateixes:
Licitador
Ester Ibáñez Solsona

Parades

Inici de
l'activitat

17, 18 y 19

1 punt

Millores
0 punts

Innovació
10 punts

Oferta
econòmica
10 punts

Vista l'acta de la Mesa de Contractació, de data 08/06/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Ester Ibáñez Solsona.
Vist que la licitadora proposta 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 300,00 €, carta de pagament amb número
d'operació 2016 006432, de data 17/06/2016.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Adjudicar la concessió de les parades 17, 18 i 19 a Ester Ibáñez Solsona, DNI , com
a autora de la proposició més avantatjosa per a la Corporació, pel cànon anual de 2.200,00
euros (IVA exempt).
Segon. Acceptar les innovacions presentades per l'adjudicatària del contracte, a fi
d'incorporar-les al contracte administratiu corresponent:
•
•

Instal·lació de TPV.
Servici als clients de cuinat dels productes adquirits en el mercat.

Tercer. Requerir a la contractista adjudicatariaperquè 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. Anomenar responsable del contracte a la tècnic de comerç i turisme, 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.

Quint. Notificar el present acord a tots els licitadors, junt amb l'informe de la tècnic de
comerç i turisme de data 07/06/2016.
Sext. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Sèptim. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el perfil de contractant
municipal.
Octau. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal, a l'Àrea de Tresoreria i a
l'Àrea de Territori, sostenibilitat i dinamització econòmica
Nové. Comunicar el present acord al departament de Rendes als efectes de la liquidació de
l'import corresponent a les despeses de publicitat que haurà de ser abonat per
l'adjudicataria, d'acord amb el que disposa el Plec de Condicions Administratives.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.20.2. Proposta d'adjudicació de la concessió: "Escoletes d'Estiu, de Nadal i de
Pasqua".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 23 de juny de 2016, que diu:
“Ángel Luís Badenas Donís, tinent alcalde delegat de l'Àrea de territori, sostenibilitat i
dinamització econòmica, per decret de l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
conformitat amb l'article 82.3 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,
per raons d'urgència que vénen motivades per la necessitat d'adjudicar abans del dia
29/06/2016, d'acord amb l'article 151.3 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).
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29/04/2016, va aprovar la contractació
del concessió "Escoletes d'Estiu, de Nadal i de Pasqua", el cànon base de licitació de la qual
és de 40.890,76 euros/anuals, més 10% d'IVA (4.089,08 €), que suposa un import total de
44.979,84 € (IVA inclòs), i una duració inicial d'1 any, prorrogable fins a un màxim de 2 anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 06/05/2016, va aprovar l'expedient de
contractació, la despesa i la seua licitació.
Vistes les operacions comptables número 2.2016.1.09130 i 2.2016.8.00064, de data
27/04/2016, així com la fiscalització de conformitat d'esta Proposta realitzada per
l'interventor municipal.
Vist l'acte d'obertura de la documentació administrativa, de data 31/05/2016, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'obertura de proposicions tècniques del dia 01/06/2016, i l'informe de la tècnic
d'educació, de data 08/06/2016, de valoració de les mateixes, amb el resultat següent:
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•
•
•
•
•

Gestiona Cultura, SLU .......................................................................
Ofertes Costa Azahar, SL ..................................................................
Irela Lleuresport, SL ...........................................................................
Mediterrània Gestió Social i Cultural, SA ...........................................
Mistral 2010, SL .................................................................................

2,46 punts
2,40 punts
2,25 punts
1,88 punts
1,15 punts

Vist l'acte d'obertura de les proposicions econòmiques del dia 10/06/2016, i l'informe de la
tècnic d'educació, de data 13 de juny de 2016, en el que indica que l'empresa Mistral 2010,
SL, amb una baixa del 29,55% es troba incursa en baixa temerària per excedir en més del
10% de la mitjana aritmètica de les ofertes.
Vist que l'esmentada empresa han presentat la corresponent justificació en data 17/06/2016.
Vista la proposta d'adjudicació emesa per la tècnic d'educació, de data 20/06/2016, amb el
resultat següent:
•
•
•
•

Irela Lleuresport, SL ...........................................................................
Ofertes Costa Azahar, SL ..................................................................
Mediterrània Gestió Social i Cultural, SA ...........................................
Gestiona Cultura, SLU .......................................................................

7,25 punts
5,71 punts
5,08 punts
5,06 punts

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 22/06/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Irela Lleuresport, SL i l'exclusió de l'oferta
presentada per l'empresa Mistral 2010, SL basant-se en l'informe tècnic de data 20/06/2016.
Vist que el licitador proposat ha presentat la documentació acreditativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i ha
constituït la garantia definitiva per import de 2.044,54 €, carta de pagament amb número
d'operació 2016.006433.
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. Excloure a la mercantil Mistral 2010, SL del procediment d'adjudicació, conforme a
l'informe tècnic de data 20/06/2016.
Segon. Adjudicar el contracte a la mercantil Irela Lleuresport, SL, CIF , com a autora de la
proposició més avantatjosa per a la Corporació, pels preus unitaris establits en el Plec de
prescripcions tècniques amb una baixa del 9,99% i un màxim anual de 40.486,35 € (10% IVA
inclòs), i una duració inicial d'1 any prorrogable fins a un màxim de 2 anys.
Tercer. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari del contracte, a fi d'incorporar-les
al contracte administratiu corresponent:
•

Aportar el servei de menjador ampliant l'horari d'acollida fins a les 15 hores.

•

Aportar els recursos addicionals següents:
- En l'apartat de recursos informàtics-noves tecnologies: Drive sistema de
comunicació i inscripcions en línia.
- En l'apartat de transport de l'empresa: Vehicle propi en les activitats fora del centre,
vehicle de reforç.
- En l'apartat de servei d'atenció i orientació als pares i mares: Personal d'atenció.

Quart. Requerir al contractista adjudicatari perquè firme 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.
Cinqué. Autoritzar la despesa per un import de 40.486,35 euros. Els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 320 22622 del pressupost vigent on hi ha crèdit
adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària prevista per
a l'exercici 2017.
Sisé. Nomenar responsable del contracte a la tècnic d'educació, a què 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.
Seté. Notificar el present acord a tots els licitadors, junt amb l'informe de la tècnic d'educació
de data 20/06/2016, i tornar-los, si és el cas, la documentació presentada.
Vuité. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Nové. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el perfil de contractant municipal.
Desé. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de promoció cultural i
serveis a la ciutadania.
Onzé. Comunicar el present acord al departament de Rendes als efectes de la liquidació de
l'import corresponent a les despeses de publicitat que haurà de ser abonat per l'adjudicatari,
d'acord amb el que disposa el Plec de Condicions Administratives.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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.

