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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 21
Data: 27 de maig 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 23 de maig 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. 48/2016.
1.3. Proposta de concessió de dos beques de formació en pràctiques per a dones
supervivents a la violència de gènere per l'Ajuntament d'Onda, en col·laboració amb
l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.
1.4. Proposta de concessió per l'Ajuntament d'Onda de 6 beques de formació en pràctiques
per a persones amb discapacitat, en col·laboració amb l'Excma. Diputació Provincial de
Castelló.
1.5. Proposta d'acceptació de la subvenció per al finançament de les despeses derivades
del funcionament dels centres i programes de serveis socials per a l'any 2016.
1.6. Proposta d'acceptació de la subvenció per al finançament de la Renda Garantida de
Ciutadania per a l'exercici 2016 i 2017.
1.7. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Pamesa
Ceràmica, SL, per a la instal·lació d'un centre de transformació en el carrer Camí del
Toll, núm. 18 (SUR-14).
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal d'obres sol·licitada per Pamesa Ceràmica,
SL, per a la instal·lació d'una línia de mitjana tensió, en el carrer Camí del Toll, núm. 18
(SUR-14).
1.9. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Albaidar, SL,
per a la instal·lació d'un centre de transformació en l'Av. Sonella, núm. 141.
1.10.Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Albaidar, SL,
per a la instal·lació d'un centre de seccionament en l'Av. Sonella, núm. 141.
1.11.Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Albaidar, SL,
per a la construcció de línia subterrània de mitjana tensió, en l'Av. Sónella, núm. 141.

1.12.Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de subministraments:
“Renovació de llicències dels sistemes operatius Redhat Linux i servidor d'aplicacions
Jboss”.
1.13.Proposta d'adjudicació del contracte de gestió del servei públic: "Arreplegada i transport
d'oli vegetal usat en el municipi d'Onda".
1.14.Proposta d'acceptació de la subvenció de l'Agència Valenciana del Turisme per a la
compensació financera, exercici 2014.
1.15.Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per al
Programa Onda Emplea 2015.
1.16.Proposta de devolució de la fiança dipositada per Alejandro Paya Ferreres, en
representació de Cines Castellón SL, en garantia dels possibles desperfectes o danys que
pogueren produir-se en les instal·lacions del teatre Mònaco.
1.17.Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Benestar Social, a l'empara de
l'Orde 12/2016, de 13 de maig, per la qual es regulen i convoquen ajudes per al
desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les
seues famílies en període estival per a l'any 2016.
1.18.Proposta d'aprovació de les bases específiques de la convocatòria per a la concessió
de subvencions per a ONGD locals per a ajudes al desenrotllament durant l'exercici
2016.
1.19.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 23 de maig de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 23 de maig 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. 48/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 25 de maig de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, Regidora delegada d'Intervenció, Gestió pressupostària i Recaptació,
fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 1337/2015
de 22 de juny, modificat per decret de l'alcaldia número 1869/2015, de modificació i
ampliació de competències en la Junta de Govern Local, reassignació de matèries a Àrees
organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d'alcalde i
regidors.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 48/2016, que recullen les factures per despeses
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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. 48/2016 per import de 42.917,89 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 dos beques de formació en pràctiques per a dones
supervivents a la violència de gènere per l'Ajuntament d'Onda, en col·laboració amb
l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 23 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les bases de la convocatòria de subvencions en Ajuntaments per a la concessió de
beques de formació en pràctiques per a dones supervivents a la violència de gènere,
publicades per la Diputació Provincial de Castelló en el BOP núm. 33, de 17 de març de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de maig de 2016, d'aprovació de les bases per
a la concessió de dos beques de formació en pràctiques per a dones supervivents a la
violència de gènere, a l'empara de la convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de la
Província número 33 de data 17 de març.
Vista l'acta de data 18 de maig de la comissió de valoració en què es proposa l'adjudicació
de les beques.

Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atés 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 1337/2015, de 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”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'adjudicació definitiva de dos beques de formació en pràctiques per a dones
supervivents a la violència de gènere en col·laboració amb l'Excma. Diputació Provincial de
Castelló, a favor de les següents beneficiàries:
Nom: M.C.C.C.
DNI:
Edat: 29 anys
Usuària d'ATEMPRO
Especialitat laboral:
- Especialitat formativa establida: administrativa.
- Unitat administrativa municipal a què s'adscriu: Secció de Secretaria.
- Tutor: Fernando Granell López, TAG de Secretaria.
- Període: juny i juliol
Nom: J.N.R.
DNI:
Edat: 51 anys
Usuària d'ATEMPRO
Especialitat laboral:
- Especialitat formativa establida: administrativa.
- Unitat administrativa municipal a què s'adscriu: Secció de Secretaria.
- Tutor: Fernando Granell López, TAG de Secretaria.
- Període: juliol i agost
En cas de no concedir-se les dos beques sol·licitades, l'Ajuntament assumiria el cost
d'ambdós amb fons propis i en cas de concedir la Diputació una sola beca la beneficiària,
d'acord amb l'acta de la comissió de baremació, seria M.C.C.C.
La duració de les pràctiques formatives serà de dos mesos consecutius i es disfrutaran entre
els mesos de juny a octubre, havent de començar, en tot cas, el primer dia del mes,
setmanalment desenvolupades de dilluns a divendres, ambdós inclosos, en horari comprés
entre les 9.00 i les 14.00 hores.
L'import de la beca, d'acord amb les bases publicades per la Diputació Provincial, serà de
500 euros mensuals.
Segon. Aprovar l'autorització i disposició del gasto per import de 2.140,96 euros, amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries 24100/48003 i 24100/16006 del vigent Pressupost Ordinari.
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Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades i a l'Excma. Diputació
Provincial de Castelló, en cas de concessió de la subvenció sol·licitada.
Quart. Comunicar este acord a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta de concessió per l'Ajuntament d'Onda de 6 beques de formació en
pràctiques per a persones amb discapacitat, en col·laboració amb l'Excma. Diputació
Provincial de Castelló.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 24 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les bases de la convocatòria de subvencions en Ajuntaments per a la concessió de
beques de formació en pràctiques pràctiques per a persones amb discapacitat, publicades
per la Diputació Provincial de Castelló en el BOP núm. 33, de 17 de març de 2016.
Vistes les Bases per a la concessió de 6 beques de formació en pràctiques per a persones
amb discapacitat de data 4 de maig de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de maig de 2016, d'aprovació de les bases per
a la concessió de 6 beques de formació en pràctiques per a persones amb discapacitat.
Vista l'acta de data 18 de maig de la comissió de valoració en què es proposa l'adjudicació
de les beques.
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 1337/2015, de 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. Aprovar l'adjudicació definitiva de 6 beques de formació en pràctiques per a
persones amb discapacitat, en col·laboració amb l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, a
les persones següents:
NOM

PERÍODE

JOSE LOPEZ ZUECO

Juny – Juliol

JAVIER BARBERAN MORTE

Juny – Juliol

EVA MARIA BEL GIL
VICTOR CHIVA NATIVIDAD
SALVADOR MOLINER MONEDERO
CARLOS MARIN RUIZ

Setembre – Octubre
Juliol – Agost
Setembre – Octubre
Juny – Juliol

En cas de no concedir-se les sis beques sol·licitades, l'Ajuntament assumiria el seu cost amb
fons propis i en cas de concedir la Diputació un número inferior els/as beneficiaris/as
s'ordenarien d'acord amb la taula precedent.
D'acord amb la Base Segona la duració de les pràctiques formatives serà de dos mesos
consecutius i es disfrutaran entre els mesos de juny a octubre, havent de començar, en tot
cas, el primer dia del mes, setmanalment desenvolupades de dilluns a divendres, ambdós
inclosos, en horari comprés entre les 9.00 i les 14.00 hores.
En cas de renúncies, baixes o finalització del període de vigència, podrà cobrir-se la beca pel
temps restant, segons l'orde de puntuació que haja resultat del procés de selecció.
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. Designar com a tutor a Fernando Granell López, cap de la Secció de Secretaria.
Tercer. Aprovar l'autorització i disposició del gasto per import de 6.422,88 euros, amb càrrec
a les aplicacions pressupostàries 24100/48002 i 24100/16006 del vigent Pressupost
Ordinari.
Quart. Notificar el present acord a les persones interessades, al tutor nomenat i a l'Excma.
Diputació Provincial de Castelló, en cas de concessió de la subvenció sol·licitada.
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'acceptació de la subvenció per al finançament de les despeses
derivades del funcionament dels centres i programes de serveis socials per a l'any
2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 23 de maig de 2016, que diu:
“Vista la resolució de 28 d'abril de 2016 (expedient núm. 1DGC400105/2016) de la
Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, sobre concessió a
l'Ajuntament d'Onda d'una subvenció per al finançament de les despeses derivades del
funcionament dels centres i programes de serveis socials per a l'any 2016, per import total
de 358.221,00 euros, que es detallen a continuació:
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CENTRO/PROGRAMA

IMPORTE 2016

Servicios sociales generales

141.000,00 €

Medidas judiciales menores medio abierto

6.695,00 €

SEAFI (Servicio de atención a familia e infancia)

20.250,00 €

Centros para personas mayores dependientes

141.360,00 €

Servicio especializado de atención a la dependencia

27.232,00 €

Lucha contra el empobrecimiento energético

21.684,00 €

TOTAL

358.221,00 €

Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
Atés el disposat en l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències, en el punt quart, B, s'atribueix a la Junta de Govern Local: “5. Sol·licitar i
acceptar subvencions”.
PROPOSE
Primer. Acceptar la subvenció de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la
Generalitat Valenciana, per import de 358.221,00 euros per al finançament de les despeses
derivades del funcionament dels centres i programes de serveis socials per a l'any 2016.
Segon. Traslladar el present acord a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.
Tercer. Justificar la inversió, d'acord amb allò que s'ha establit de forma específica en l'annex
corresponent al centre, servei o programa finançat, i demanar el lliurament de la subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'acceptació de la subvenció per al finançament de la Renda Garantida
de Ciutadania per a l'exercici 2016 i 2017.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 23 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'acord del Ple de l'Ajuntament, de 30 de març de 2009, sobre subscripció de conveni
de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social per a la gestió de la Renda Garantida
de Ciutadania, a l'empara del Decret 93/2008, de 4 de juliol, del Consell, publicat en el
DOGV núm. 5801, de 8 de juliol de 2008, pel qual es desplega la Llei 9/2007, de 12 de març,
de la Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana.

Vist el conveni de col·laboració subscrit amb la Conselleria de Benestar Social per a la
gestió de la Renda Garantida de Ciutadania de 26 de maig de 2009.
Vista la Ordre de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria de Benestar Social, publicada en el
DOGV núm. 5823, de 7 d'agost de 2008, per la qual es regulen les bases de convocatòria de
la prestació Renda Garantida de Ciutadania.
Vista la resolució núm. 48/2016, de 2 de maig de 2016, de la Conselleria d'Igualtat i
Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de
la quantitat de 302.233,68 euros per al finançament de la Renda Garantida de Ciutadania,
per a l'exercici 2016, per import de 215.881,20 euros, i per a l'exercici 2017, per import de
86.352,48 euros.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons.
Atés el disposat en l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències, en el punt quart, B, s'atribueix a la Junta de Govern Local: “5. Sol·licitar i
acceptar subvencions”.
PROPOSE
Primer. Acceptar la subvenció de la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat
Valenciana, per import de 302.233,68 euros per al finançament de la Renda Garantida de
Ciutadania, per a l'exercici 2016, per import de 215.881,20 euros, i per a l'exercici 2017, per
import de 86.352,48 euros.
Segon. Traslladar el present acord a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.
Tercer. Justificar la inversió, d'acord amb l'Ordre de la Conselleria de Benestar Social de 31
de juliol de 2008, i demanar el lliurament de la subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Pamesa
Ceràmica, SL, per a la instal·lació d'un centre de transformació en el carrer Camí del
Toll, núm. 18 (SUR-14).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 23 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/22 de sol·licitud de llicència municipal d'obres, presentada
per Pamesa Ceràmica, SL, amb CF número , i domicili a efecte de notificacions, en El Camí
de L'alcora, núm. 8, d'Almassora, (12550), per a la instal·lació d'un centre de transformació,
en el carrer Camí del Toll, núm. 18, segons projecte tècnic redactat per l'enginyer industrial
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Manuel Gregori Escrivá i visat pel col·legi professional corresponent amb data 16 de març
de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient 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
reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, que 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 Pamesa Ceràmica, SL, amb CF número , i
domicili a efecte de notificacions, en El Camí de L'alcora, núm. 8, d'Almassora (12550), per a
la instal·lació d'un centre de transformació, en el carrer Camí del Toll, núm. 18, amb
referència cadastral nombre 7776102YK3277N, per a la instal·lació d'un centre de
transformació, en el carrer Camí del Toll, núm. 18, segons projecte tècnic redactat per
l'enginyer industrial Manuel Gregori Escrivá i visat pel col·legi professional corresponent amb
data 16 de març de 2016. El pressupost de les obres és de 24.758,59 €. Sent el constructor
Alviben Obres, SL.
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.
3. 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, per a la realització de les
obres es fixen 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: 6 mesos a comptar de l'endemà al de l'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.
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal d'obres sol·licitada per Pamesa
Ceràmica, SL, per a la instal·lació d'una línia de mitjana tensió, en el carrer Camí del
Toll, núm. 18 (SUR-14).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 23 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/22 de sol·licitud de llicència municipal d'obres, presentada
per Pamesa Ceràmica, SL, amb CF número , i domicili a efecte de notificacions, en El Camí
de L'alcora, núm. 8, d'Almassora, (12550), per a la instal·lació d'una línia de mitjana tensió,
en el carrer Camí del Toll, núm. 18, segons projecte tècnic redactat per l'enginyer industrial
Manuel Gregori Escrivá i visat pel col·legi professional corresponent amb data 16 de març de
2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient 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
reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, que 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
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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 Pamesa Ceràmica, SL, amb CF número , i
domicili a efecte de notificacions, en El Camí de L'alcora, núm. 8, d'Almassora (12550), per a
la instal·lació d'una línia de mitjana tensió, en el carrer Camí del Toll, núm. 18, amb
referència cadastral nombre 7776102YK3277N, per a la instal·lació d'un centre de
transformació, en el carrer Camí del Toll, núm. 18, segons projecte tècnic redactat per
l'enginyer industrial Manuel Gregori Escrivá i visat pel col·legi professional corresponent amb
data 16 de març de 2016. El pressupost de les obres és de 2.847,76 €. Sent el constructor
Alviben Obres, SL.
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.
3. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
Tercer. Autoritzar l'ocupació de la via pública en una superfície de 2 m2 durant 1 dia.
Quart. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, per a la realització de les
obres es fixen 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: 6 mesos a comptar de l'endemà al de l'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.
Quint. 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 concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Albaidar,

SL, per a la instal·lació d'un centre de transformació en l'Av. Sonella, núm. 141.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 23 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/15/47 de sol·licitud de llicència municipal d'obres, presentada
per Albaidar, SL, amb CF número , i domicili, a efecte de notificacions, en la Carretera Vilareal-Onda, km. 6, d'Onda, per a la instal·lació d'un centre de transformació, en l'Av. Sonella,
núm. 141, segons projecte tècnic redactat per l'enginyer industrial Manuel Gregori Escrivá i
visat pel col·legi professional corresponent amb data 5 de maig de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient 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
reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, que 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 Albaidar, SL, amb CF número , i domicili, a
efecte de notificacions, en la Carretera Vila-real-Onda, km. 6, d'Onda, per a la instal·lació
d'un centre de transformació, en l'Av. Sonella, núm. 141, amb referència cadastral nombre
0562102YK4206S0001LH, segons projecte tècnic redactat per l'enginyer industrial Manuel
Gregori Escrivá i visat pel col·legi professional corresponent amb data 5 de maig 2016. El
pressupost de les obres és de 45.000 €. Sent el constructor Arimca, SL.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
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d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
3. 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, per a la realització de les
obres es fixen 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: 6 mesos a comptar de l'endemà al de l'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.
1.10. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per
Albaidar, SL, per a la instal·lació d'un centre de seccionament en l'Av. Sonella, núm.
141.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 23 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/15/44 de sol·licitud de llicència municipal d'obres, presentada
per Albaidar, SL, amb CF número , i domicili, a efecte de notificacions, en la Carretera Vilareal-Onda, km. 6, d'Onda, per a la instal·lació d'un centre de seccionament, en l'Av. Sonella,
núm. 141, segons projecte tècnic redactat per l'enginyer industrial Manuel Gregori Escrivá i
visat pel col·legi professional corresponent amb data 18 de març de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient 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
reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, que 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 Albaidar, SL, amb CF número , i domicili, a
efecte de notificacions, en la Carretera Vila-real-Onda, km. 6, d'Onda, per a la instal·lació
d'un centre de seccionament, en l'Av. Sónella, núm. 141, amb referència cadastral nombre
0562102YK4206S0001LH, segons projecte tècnic redactat per l'enginyer industrial Manuel
Gregori Escrivá i visat pel col·legi professional corresponent amb data 18 de març 2016. El
pressupost de les obres és de 12.342,90 €. Sent el constructor Arimca, SL.
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.
3. 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, per a la realització de les
obres es fixen 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: 6 mesos a comptar de l'endemà al de l'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.
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1.11. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per
Albaidar, SL, per a la construcció de línia subterrània de mitjana tensió, en l'Av.
Sónella, núm. 141.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 23 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/15/45 de sol·licitud de llicència municipal d'obres, presentada
per Albaidar, SL, amb CF número , i domicili, a efecte de notificacions, en la Carretera Vilareal-Onda, km. 6, d'Onda, per a la construcció d'una línia subterrània de mitjana tensió en
l'Av. Sónella, núm. 141, segons projecte tècnic redactat per l'enginyer industrial Manuel
Gregori Escrivá i visat pel col·legi professional corresponent amb data 18 de març de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient 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
reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, que 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 Albaidar, SL, amb CF número , i domicili, a
efecte de notificacions, en la Carretera Vila-real-Onda, km. 6, d'Onda, per a la instal·lació
d'una línia subterrània de mitjana tensió, en l'Av. Sónella, núm. 141, amb referència
cadastral nombre 0562102YK4206S0001LH, segons projecte tècnic redactat per l'enginyer
industrial Manuel Gregori Escrivá i visat pel col·legi professional corresponent amb data 18
de març 2016. El pressupost de les obres és de 3.208,62 €. Sent el constructor Arimca, SL.
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.
3. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
Tercer. Autoritzar l'ocupació de la via pública en un superfície de 2 m2 durant 1 dia.
Quart. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, per a la realització de les
obres es fixen 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: 6 mesos a comptar de l'endemà al de l'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.
Quint. 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 devolució de garantia definitiva del contracte de subministraments:
“Renovació de llicències dels sistemes operatius Redhat Linux i servidor
d'aplicacions Jboss”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 23 de maig de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 07/05/2012, va adjudicar a Gestión
Cuatrocientos, SL, el contracte: “Renovació de llicències dels sistemes operatius Redhat
Linux i servidor d'aplicacions JBoss”, formalitzat en data 21/05/2012, amb una duració inicial
de 2 anys, prorrogable anualment fins un màxim de 3 anys.
Vist que en data 03/03/2014 es va aprovar la corresponent pròrroga, per la qual cosa el
mateix va finalitzar el 21/05/2015, i que s'ha firmat la corresponent acta de recepció en data
03/06/2015.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
depositar fiança definitiva, per import de 2.341,76 €, carta de pagament amb número
d'operació 2012.003959, de data 30/04/2012.
Vist que ha transcorregut el termini d'1 any fixat com a període de garantia.
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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 tècnic mig d'informàtica, de data 29/05/2016, 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 29/04/2016, 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 Gestión Cuatrocientos, SL, CIF , la fiança depositada en
concepte de garantia definitiva del contracte: "Renovació de llicències dels sistemes
operatius Redhat Linux i servidor d'aplicacions JBoss", per import de 2.341,76 €, carta de
pagament amb número d'operació 2012.003959.
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 la Secció d'informàtica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta d'adjudicació del contracte de gestió del servei públic: "Arreplegada i
transport d'oli vegetal usat en el municipi d'Onda".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 25 de maig de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 11/03/2016, va aprovar la contractació
de la gestió del servei públic "arreplegada i transport d'oli vegetal usat en el municipi
d'Onda", i una duració inicial de 2 anys, prorrogable anualment fins un màxim de 4 anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29/03/2016, va aprovar l'expedient de
contractació.
Vist l'acte d'apertura de la documentació administrativa, de data 25/04/2016, en la que

s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'apertura de proposicions tècniques del dia 26/04/2016, i l'informe de l'enginyer
municipal, de data 09/05/2016, de valoració de les mateixes, amb el resultat següent:
•

Tetma, SA ............................................................................................ 20 punts.

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 16/05/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Tetma, SA.
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
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 Tetma, SA, CIF per una duració inicial de 2
anys, prorrogable anualment fins un màxim de 4 anys, sense que s'originen despeses per a
l'administració atés que l'adjudicatari rep com a pagament pel servei prestat l'oli vegetal per
a la seua gestió.
Segon. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari del contracte, a fi d'incorporar-les
al contracte administratiu corresponent:
Reducció en 60 dies de la freqüència d'arreplegada mínima establida en el plec.
Adquisició i distribució de 5.000 embuts adaptables a envasos de plàstic habituals
per a facilitar l'abocament de l'oli en els domicilis del terme municipal.
• Presència anual en fires i esdeveniments amb un pressupost de 1.000 euros.
• Elaboració i difusió d'un spot sobre el servei en la televisió local amb un pressupost
de 2.000 euros.
•
•

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.
Quart. 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.
Quint. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Sext. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el perfil de contractant municipal
Sèptim. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica
Octau. Comunicar el present acord al departament de Rendes als efectes de la liquidació de

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

l'import corresponent a les despeses de publicitat que haurà de ser abonat per l'adjudicatari,
d'acord amb el que disposa el Plec de Condicions Administratives.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta d'acceptació de la subvenció de l'Agència Valenciana del Turisme per a
la compensació financera, exercici 2014.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 24 de maig de 2016, que diu:
“Vist el decret número 71/2000, de 22 de maig, del Govern Valencià pel qual s'aprova el
Reglament Regulador dels Convenis previstos en la llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme
de la Comunitat Valenciana, que establix que els municipis turístics podran subscriure
convenis per a la compensació financera amb l'Agència Valenciana del Turisme quan la
finalitat perseguida siga compensar l'esforç financer addicional realitzat pels Ajuntaments en
les partides legalment previstes que patisquen increments que no puguen ser costejats per
mitjà de tributs i sempre que l'increment en dites partides haja sigut generat pel caràcter
turístic del municipi.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de juny de 2015 de sol·licitud de subscripció al
conveni per a la compensació financera amb l'Agència Valenciana del Turisme, exercici
2014.
Vista la resolució del President de l'Agència Valenciana del Turisme, de 21 de març de 2016,
publicada en el DOCV de data 18 de maig de 2016, número 7785, sobre la quantia de la
subvenció a atorgar als municipis que en 2015 van subscriure conveni per a la compensació
financera, concedint a l'Ajuntament d'Onda, un import de 14.313 euros.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció de fons municipal.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de las bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en el Decret de
l'alcaldia número 1.382/2011, d'11 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern, “5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Acceptar la subvenció de l'Agència Valenciana del Turisme per import de 14.313
euros, per a la compensació financera, exercici 2014.
Segon. Comunicar este acord a l'Àrea d'Administració, Servicis Municipals i Política Social,
als efectes oportuns, i generar crèdit per import de la subvenció concedida, en l'aplicació
pressupostària 2016 432 22613.
Tercer. Justificar, pel servici corresponent, la inversió, d'acord amb les bases de la
convocatòria i es demane l'entrega de la subvenció.

Quart. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides
per al Programa Onda Emplea 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 24 de maig 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.
Vistas las sol·licituds de justificació de la subvenció presentades per: Mª Lorena Vizcaino
Nova; Serreria y Pallets Chiva, SL; Proincer Global Proyects, SL, Trans Muñoz Verdiá, SL;
Trans Muñoz Verdiá, SL, Suministros Industriales Furió, SL.
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.
Vistos els informes favorables emesos 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 les següents subvencions concedides en l'exercici 2015:
INTERESSAT
Mª Lorena Vizcaino Nova
Serreria y Pallets Chiva,SL

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBVENCIÓ

750,00 €

750,00 €

0,00 €

1.200,00 €

1.200,00 €

0,00 €
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INTERESSAT

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBVENCIÓ

Proincer Global Proyects, SL

1.200,00 €

1.200,00 €

0,00 €

Trans Muñoz Verdiá, SL

1.200,00 €

1.200,00 €

0,00 €

Trans Muñoz Verdiá, SL

1.440,00 €

1.440,00 €

0,00 €

Suministros I.Furió, SL

1.200,00 €

1.200,00 €

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.
1.16. Proposta de devolució de la fiança dipositada per Alejandro Paya Ferreres, en
representació de Cines Castellón 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 24 de maig de 2016, que diu:
“Vista la sol·licitud presentada per Alejandro Paya Ferreres, amb NIF, en representació de
Cines Castellón, SL, amb CIF i domicili a l'efecte de notificació en , de data 26 d'abril de
2016, 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 4 de maig 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 6 de maig del 2016, en el que es manifesta
que Cines Castellón, SL, amb CIF , va depositar, amb data 06/04/2016, la quantitat de
300,00 € en concepte de “garantia possibles desperfectes i utilització teatre Mònaco,
expedient 0075/16/21, comptabilitzada amb el número de taló de càrrec 2016003700 (carta
de pagament 2016003700).
Vist l'informe tècnic, de data 16 de maig 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
2016003700), comptabilitzada amb data 6 de maig de 2016, a Cines Castellón SL, amb CIF
i domicili a l'efecte de notificació en , 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.
1.17. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Benestar Social, a
l'empara de l'Orde 12/2016, de 13 de maig, per la qual es regulen i convoquen ajudes
per al desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a
menors i les seues famílies en període estival per a l'any 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 23 de maig de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives publicada en el
DOCV núm. 7786, de 19 de maig de 2016, per la qual es regulen i convoquen ajudes per al
desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les
seues famílies en període estival per a l'any 2016.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria d' Igualtat i
Polítiques Inclusives per a finançar les despeses de programes d'atenció de necessitats i
inclusió social a menors i les seues famílies en període estival per a l'any 2016.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, a l'empara de
l'orde publicada en el DOCV núm. 7786, de 19 de maig de 2016, per a les ajudes per al
desenvolupament de programes d'atenció de necessitats i inclusió social a menors i les
seues famílies en període estival per a l'any 2016.
El pressupost total d'este programa, per a 45 menors, ascendix a 10.642,50 euros en
concepte de menjars i 11.194,56 euros en cost de personal i 1.100,00 euros en cost
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d'activitats, sumant un total de 22.937,06 euros, sol·licitant de la Conselleria la quantia de
22.937,06 euros.
Segon. Assumir expressament les obligacions que es determinen en l'Orde 12/2016, de 13
de maig, en cas de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Tercer. Facultar l'alcalde-president de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu dia, de les quantitats corresponents de la subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. Proposta d'aprovació de les bases específiques de la convocatòria per a la
concessió de subvencions per a ONGD locals per a ajudes al desenrotllament durant
l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 25 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de les bases específiques de la convocatòria, pel
procediment de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions per a les
ONGD locals els projectes de les quals estan destinats a la cooperació i desenrotllament
dels països subdesenvolupats o en via de desenrotllament i ajudes d'emergència
humanitària durant l'exercici 2016.
Considerant 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 núm. 31, de 14 de març de 2006.
Vist l'informe de la Intervenció Municipal en què s'acredita la retenció de crèdit suficient de
21 de març de 2016.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE
Primer. Aprovar les bases específiques de la convocatòria, pel procediment de concurrència
competitiva, per a la concessió de subvencions per a les ONGD locals els projectes de les
quals estan destinats a la cooperació i desenrotllament dels països subdesenvolupats o en
via de desenrotllament i ajudes d'emergència humanitària durant l'exercici 2016.
Segon. Aprovar l'autorització del gasto per import de 30.000 euros amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2310/48004 del vigent Pressupost Ordinari.

Tercer. Ordenar la publicació de la convocatòria en el tauler d'edictes municipal i en el
Butlletí Oficial de la Província.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.19. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.

