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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 24
Data: 17 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 10 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. 56/2016.
1.3. Proposta d'aprovació de l'expedient de baixes, núm. 3132/2016/2, comunicades per la
Diputació Provincial ( 1er semestre 2016).
1.4. Proposta de concessió de llicència d'obres d'infraestructura agrària presentada per Juan
José García Zafont per a la parcel·la 18 del polígon 52.
1.5. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la mercantil
Cicogres, SA, per a instal·lació d'un cobert per a emmagatzematge en el carrer Equador,
número 73 (SUR-13).
1.6. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la mercantil S.A.
Minero Catalano-Aragonesa (SAMCA), consistent en construcció de nau per a recepció i
manipulació d'argila en la Carretera Viver-Port de Borriana, km. 60,2.
1.7. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Manuel Doblas
Expósito, per a la construcció de traster en vivenda unifamiliar, en l'Av. Anselmo Coyne,
número 8 A.
1.8. Proposta de rectificació d'errors de l'acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny
de 2016, sobre el pagament del 70% de la subvenció concedida a l'associació Rellamp.
1.9. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a l'exercici
2016 al Club Baloncesto Onda.
1.10.Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Club de
Patinaje Ondawheelz, per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense ànim
de lucre d’Onda (pressupost 2016).
1.11.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 10 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 10 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. 56/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 15 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
organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d'alcalde i
regidors.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 56/2016, 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:
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Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 56/2016 per import de 8.825,68 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, núm. 3132/2016/2, comunicades
per la Diputació Provincial ( 1er semestre 2016).
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 14 de juny de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació, en ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret d'alcaldia número
1.869/2015 de 17 de setembre, en matèria de modificació i ampliació de la delegació de
matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en
tienets d'alcalde i regidors.
Vist l’informe de la cap de Secció de Tresoreria de data 14 de juny de 2016.
Vist que l’Ajuntament d’Onda té delegada, en la Diputació Provincial de Castelló, la gestió de
l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, rústica i BICES, l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i la gestió integral dels expedients en matèria d’infraccions de trànsit
i seguretat vial, així com la recaptació executiva dels deutes d’aquest Ajuntament.
Vist que al llarg de l’exercici 2016 el Servici Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació de
la Diputació Provincial, ha remés a aquest Ajuntament, en aplicació de la delegació
anteriorment mencionada, expedients de baixes de deutes.
Vist que concretament s’han remés les següents relacions de baixes des de l’últim expedient
tramitat respecte d’això:
2013-11-Bis (22-12-2015), presentades en l'Ajuntament el 26-02-2016, motiu
de les baixes: baixes per anul.lació.
– 2014-11-Bis (22-12-2015), presentades en l'Ajuntament el 26-02-2016, motiu
de les baixes: baixes per anul.lació.
– 2016-02-X (27-02-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de
les baixes: altres motius de baixa (baixes per insolvència, per prescripció i altres
causes).
– 2016-02 (27-02-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de les
baixes: baixes per anul.lació.
– 2016-02 (27-02-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de les
baixes: altres motius de baixa (baixes per insolvència i per prescripció).
– 2016-03-X (27-03-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de
les baixes: altres motius de baixa (baixes per insolvència i per prescripció).
– 2016-03 (27-03-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de les
–

baixes: baixes per anul.lació.
2016-03 (27-03-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de les
baixes: altres motius de baixa (baixes per insolvència i per prescripció).
– 2016-04-X (27-04-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de
les baixes: altres motius de baixa (baixes per insolvència i altres causes).
– 2016-04 (27-04-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de les
baixes: baixes per anul.lació.
– 2016-04 (27-04-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de
les baixes: altres motius de baixa (baixes per insolvència).
– 2016-05-X (27-05-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de
les baixes: altres motius de baixa (baixes per insolvència i altres causes).
– 2016-05 (27-05-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de les
baixes: baixes per anul.lació.
– 2016-05 (27-05-2016), presentades en l'Ajuntament el 10-06-2016, motiu de les
baixes: altres motius de baixa (baixes per insolvència).
–

Vist que s’ha comprovat que totes les relacions de baixa 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, per l’esmentat Servici
Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació, a l’Ajuntament d’Onda per al seu coneixement i
efectes oportuns.
Vist que la relació dels valors que causen baixa en sentit estricte és, la que es detalla
resumida per conceptes i remeses (remesa assignada per Diputació), junt amb la 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 a partir del 01-01-2003
corresponents a liquidacions aprovades a partir del 01-01-2002 (connexió Dip-Ayto), 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
pel propi Ajuntament (Annex II, l'import del qual ascendix a 3.185,12 euros).
Atés 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 quant als crèdits incobrables 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”.
Atès que per decret de l’Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juliol, en matèria
d’organització municipal, es delega en la Junta de Govern local, 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 de Castelló.
PROPOSA:
Primer. Donar compte de les baixes remeses per la Diputació Provincial relacionades en el

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

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

present expedient i aprovar, en concret, les corresponents a crèdits incobrables (baixes per
insolvència). L'expedient de baixes està compost per les relacions de baixes remeses pel
servici Provincial de Gestió, Inspecció i Recaptació enumerades anteriorment i que es
relacionen en la següent taula (detallades en resums de conceptes i remeses assignades
per Diputació) i en l'annex I, així com les baixes de càrrecs comunicades a Diputació a partir
del 01-01-2003 corresponents a les liquidacions aprovades a partir del 01-01-2002 (connexió
Diput. Aj), 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/EXERCICI

IMPORT

2015-4-3/0
900824090A/0
2013-4-7/0
A00824100A
A00854102T/0
600824060A/0
2013-3-3/0
700620840A/0
800620840A/0
900620840A/0
2013-3-7/0
2014-3-8/0
2014-3-4/0
2015-3-13/0
2015-3-9/0
A00724000A/0
A006640001/0
A00624000A/0
A006508441/0
B00624000A/0
B00724000A/0
A006508447/0
B006508443/0
C00724000A/0
C00624000A/0
LIBI144003/0
LIBI154001/0
LIBI154004/0
A006640001/0
0MUL45009A/0
0MUL450010/0
0MUL450008/0
BMUL450002/0
BMUL450004/0
BMUL450006/0

IAE 2015
IAE 2009
IAE 2013
IAE 2010
IAE 2010
IAE 2006
IBIR 2013
IBI 2007
IBI 2008
IBI 2009
IBI 2013
IBI 2014
IBIR 2014
IBI 2015
IBIR 2015
IBIR 2010
IBI 2010
IBI 2010
IBI 2010
IBI 2011
IBIR 2011
IBI 2011
IBI 2011
IBIR 2012
IBI 2012
IBI 2015
IBI 2015
IBI 2016
Int IBI INSPECC 2010
MULTA TRAFICO 2010
MULTA TRAFICO 2010
MULTA TRAFICO 2010
MULTA TRAFICO 2011
MULTA TRAFICO 2011
MULTA TRAFICO 2011

979,52 €
43.063,37 €
1.126,26 €
180,65 €
430,49 €
958,35 €
33,56 €
363,00 €
388,55 €
414,10 €
9.123,62 €
10.814,49 €
24,30 €
17.962,38 €
24,30 €
9,90 €
105.342,65 €
783,81 €
551,46 €
3.631,54 €
373,87 €
2.065,38 €
51,84 €
969,90 €
5.873,00 €
2.502,38 €
1.383,98 €
746,58 €
4.262,08 €
721,82 €
560,00 €
60,00 €
640,00 €
60,00 €
740,00 €

BMUL450007/0
BMUL450008/0
BMUL450012/0
BMUL450003/0
BMUL450011/0
BMUL450010/0
CMUL450003/0
CMUL450005/0
CMUL450006/0
CMUL450009/0
CMUL450004/0
CMUL450007/0
CMUL450009/0
CMUL450011/0
DMUL450001/0
MULT130402/0
MULT130417/0
MULT130605/0
MULT131127/0
MULT140813/0
MULT140303/0
MULT140616/0
MULT150714/0
MULT150409/0
MULT150918/0
MULT150921/0
MULT150115/0
MULT150330/0
MULT150831/0
MULT160125/0
MULT160203/0
MULT160201/0

MULTA TRAFICO 2011
MULTA TRAFICO 2011
MULTA TRAFICO 2011
MULTA TRAFICO 2011
MULTA TRAFICO 2011
MULTA TRAFICO 2011
MULTA TRAFICO 2012
MULTA TRAFICO 2012
MULTA TRAFICO 2012
MULTA TRAFICO 2012
MULTA TRAFICO 2012
MULTA TRAFICO 2012
MULTA TRAFICO 2012
MULTA TRAFICO 2012
MULTA TRAFICO 2013
MULTA TRAFICO 2013
MULTA TRAFICO 2013
MULTA TRAFICO 2013
MULTA TRAFICO 2013
MULTA TRAFICO 2014
MULTA TRAFICO 2014
MULTA TRAFICO 2014
MULTA TRAFICO 2015
MULTA TRAFICO 2015
MULTA TRAFICO 2015
MULTA TRAFICO 2015
MULTA TRAFICO 2015
MULTA TRAFICO 2015
MULTA TRAFICO 2015
MULTA TRAFICO 2016
MULTA TRAFICO 2016
MULTA TRAFICO 2016
SUBTOTAL
ANNEX I
TOTAL

200,00 €
443,40 €
60,00 €
640,00 €
440,00 €
897,42 €
400,00 €
60,00 €
260,00 €
200,00 €
120,00 €
200,00 €
200,00 €
60,00 €
60,00 €
200,00 €
60,00 €
200,00 €
30,00 €
60,00 €
400,00 €
200,00 €
200,00 €
38,55 €
60,00 €
200,00 €
60,00 €
60,00 €
1.000,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
224.406,50 €
134.739,14 €
359.145,64 €

Per tant, la relació de baixes en sentit estricte (1er semestre de 2016, exp. 3132/2016/2)
ascendix a la quantitat de tres-cents cinquanta-nou mil cent quaranta-cinc euros amb
seixanta-quatre cèntims (359.145,64 €).
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 de Castelló.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.4. Proposta de concessió de llicència d'obres d'infraestructura agrària presentada
per Juan José García Zafont per a la parcel·la 18 del polígon 52.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 13 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 9.1.17/16/01, que s'instruïx com a conseqüència de la sol·licitud de
llicència formulada per Juan José García Zafon, amb NIF número , i domicilis als efectes de
notificacions en , per a la transformació agrícola de la parcel·la 18 del polígon 52, segons
projecte tècnic redactat per l'enginyera agrònoma Mª Carmen Miralles Tena, i visat pel
col·legi professional corresponent amb data 26 de maig de 2015.
Vist el amb un informe previ o autorització corresponent d'altres organismes (art. 200.2 de la
LOTUP), que en el cas concret ve determinat per la Direcció General de Gestió del Medi
Natural i Avaluació Ambiental, que ha emés un informe favorable en data 21 de gener de
2016, sense perjuí de l'enumeració de condicionants de compliment obligatori.
Vist els informes tècnic i jurídic favorables a l'atorgament de la llicència.
Considerant l'article 213 i) de la LOTUP, que subjecta a llicència els desmuntes, els
abancalaments i aquells moviments de terra que excedisquen de la pràctica ordinària de
labors agrícoles. Per la seua banda, l'article 200 del referit text legal disposa que estaran
subjectes a llicència urbanística municipal els actes d'ús i aprofitament que promoguen els
particulars en el sòl no urbanitzable.
Considerant la normativa sectorial aplicable al cas concret que ve determinada per La Llei
43/2003, de 21 de novembre, de Montes; la Llei 3/93, de 9 de desembre, Forestal de la
Comunitat Valenciana; el Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei Forestal, i el Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla
d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana.
Considerant que, de conformitat amb allò que disposa larticle 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2
d'abril, de Bases del Règim Local, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1.986,
de 28 de novembre, 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 Resolució 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'obres d'infraestructura agrària a José Juan García
Zafon, amb NIF , per a la rompuda de 3,40 has. de terreny forestal en la parcel·la 8 del
polígon 52 per a la transformació en agrícola per al cultiu de cítrics amb reg localitzat per
goteig. La referència cadastral de la parcel·la és 12084A052000 180000QM. Sent el
pressupost de 49.620,84 euros.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:

1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanyen a la
llicència d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el treball.
3. Haurà de preservar la massa arbòria de pi blanc (Pinus halipensis) ubicada en la part
septentrional de la finca (superfície reflectida en ortofoto de l'antecedent de fet número 3),
com a refugi de fauna d'aus insectívores i espècies protegides i, al seu torn, com a protecció
i diversitat del paisatge. Esta superfície és un 10 % de la superfície a transformar, sent 0,37
has.
4. Els residus de vegetació hauran d'eliminar-se per mitjà de trituració o posterior
aprofitament, evitant el seu crema. El qualsevol cas, els treballs compliran amb el que
establix el Decret 7/2004, de 23 de gener del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el
Plec General de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals.
5. S'evitarà realitzar labors de talla i neteja de la vegetació durant la nidificació d'aus de la
zona.
6. En cas de realitzar aportació de terres, desmuntes o una altra activitat no prevista en el
projecte, haurà de notificar-los a esta Conselleria, no originant talussos de més d'1 m.
d'altura, amb pendents superiors al 75 %.
7. S'aplicaran les següents mesures de prevenció d'insectes xilòfags sobre el gènere Pinus
sp:
•

Es considera com a material llenyós de risc de tot fragment o branca del gènere
mencionat les dimensions del qual superen conjuntament 5 cm. de diàmetre i 10 cm.
de longitud (entre el mes de març i el de setembre, el material llenyós de risc no
haurà de romandre més de 25 dies des de la seua generació a menys de 1.000
d'individus del gènere pinus, sense realitzar el seu escorçat, estellat, trossejat o
qualsevol altra actuació dirigida a reduir les seues dimensions. Este període
augmenta a 50 dies durant els taules d'octubre a febrer).

8. Si durant l'execució de les obres es troben restes paleontològiques, arqueològiques o
etnogràfiques, el promotor haurà de posar el fet en coneixement de la Conselleria de
Cultura, de manera immediata, adoptant les mesures pertinents, amb vista a la seua
protecció i conservació, de conformitat amb el que preveuen els articles 63 i 65 de la Llei
4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià.
9. Atés que la parcel·la s'ubica en zona declarada com vulnerable per a la contaminació
d'aqüífers pel Decret 13/2000, de 25 de gener, del Govern Valencià, qualsevol activitat
agrària exercida en el terme municipal d'Onda, ha de contemplar allò que s'ha referenciat en
el Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre “Protecció de les aigües contra la
contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries”, en relació amb el Codi de
Bones Pràctiques Agràries, de forma especial pel que fa a les limitacions dels abonats a
realitzar.
10. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
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certificat final.
Tercer. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, es fixa en els terminis
següents:
a) Iniciació: 30 dies, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
b) Execució de les obres: 3 mesos a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació
del present acord.
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.
En tot cas, la transformació ha de realitzar-se, pròrrogues incloses, en un període màxim
de dos anys a comptar de l'endemà que que va recepcionar la resolució de la Direcció
General de Gestió del Medi natural i Avaluació ambiental, en quant condicionant establit en
la mateixa.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar el mateix a l'àrea econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la
mercantil Cicogres, SA, per a instal·lació d'un cobert per a emmagatzematge en el
carrer Equador, número 73 (SUR-13).
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 número 8832/15/8, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació de la
mercantil Cicogres, SA, amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions en la carretera
la Pobla Tornesa, s/n, de Vilafamés, per a la instal·lació d'un cobert per a emmagatzematge,
en la Cl. Equador, número 73 (SUR-13), segons projecte redactat per l'arquitecte Enrique
Cabanes Oltra, visat pel col·legi professional amb data 31 de març de 2015.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, amb la
liquidació complementària basant-se en l'informe d'arquitecte municipal, 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 consta en l'expedient acta de compareixença davant del secretari municipal, de
data 13 de juny de 2016, en la que s'assumix la responsabilitat de la possible denegació de
posteriors llicències, a l'estar subjecta l'activitat a instrument ambiental.

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-13, amb la reparcel·lació i
urbanització acabada i amb tots els servicis urbanístics, i no està inclosa 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 “magatzem” 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 177.2 a) 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. 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'edificació a la mercantil Cicogres, SA, amb CIF
número
i domicili als efectes de notificacions en carretera Pobla de Tornesa, s/n, de
Vilafamés, per a la instal·lació d'un cobert per a emmagatzematge, en el carrer Equador,
núm. 73, finca 4B de SUR-13, referència cadastral 3291901YK4239S0001ZP, segons
projecte redactat per l'arquitecte Enrique Cabanes Oltra, visat pel col·legi professional amb
data 31 de març de 2015. Hi ha estudi de seguretat i salut i estudi de gestió de residus. El
pressupost declarat de les obres és de 130.735,18 euros.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, de
conformitat amb l'article 219.1 de la LOTUP, dret que, en cas de demostrar-se, prevaldrà
sobre la llicència d'edificació municipal,
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
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1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el treball, així com el que disposa l'Estudi de Seguretat i en
el corresponent Pla de seguretat de l'obra.
3. Tal com es descriu en l'article 5 del Codi Tècnic de l'Edificació, els responsables de la
verificació del seu compliment seran exclusivament el promotor, el constructor i els tècnics
participants tant en la redacció del projecte com en la direcció de les obres.
4. 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.
5. A la finalització de l'obra haurà d'aportar certificat final d'obra firmat i visat, junt amb
certificat del gestor de residus que ha rebut els mateixos.
6. El tècnic redactor és competent per a redactar el projecte presentat, segons la llei
38/1999.
7. En la present llicència no s'inclou l'edifici tancat en interior de nau ni la línia elèctrica que
apareix en el pla número 11.
8. No està autoritzat a començar les obres fins a haver presentat la documentació següent:
-Haurà de designar director d'execució d'obra i coordinador de seguretat i salut.
-Haurà d'aportar document d'acceptació del residu de construcció per empresa registrada.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Iniciació: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B) Execució de les obres: sis mesos, comptats des de la data de la iniciació.
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 la mercantil interessada i traslladar del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la
mercantil S.A. Minero Catalano-Aragonesa (SAMCA), consistent en construcció de
nau per a recepció i manipulació d'argila en la Carretera Viver-Port de Borriana, km.

60,2.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 15 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/25, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació de la
mercantil S.A. Minero Catalano-Aragonesa (SAMCA), amb CIF núm. i domicili als efectes
de notificacions en la carretera Viver-Port de Borriana, km. 60,2, d'Onda, per a la construcció
d'una nau per a recepció i manipulació d'argiles, segons projecte redactat per l'enginyer
tècnic industrial Vicente Montroy Meneu, visat pel col·legi professional amb data 21 de març
de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, amb la
liquidació complementària basant-se en l'informe d'arquitecte municipal, 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 consta en l'expedient acta de compareixença davant del secretari municipal, de
data 13 de juny de 2016, en la que s'assumix la responsabilitat de la possible denegació de
posteriors llicències, a l'estar subjecta l'activitat a instrument ambiental.
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 urbà zona industrial UI-8 B, amb la reparcel·lació i
urbanització acabada i amb tots els servicis urbanístics, i no està inclosa 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 industrial a què es destina la dita
edificació 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 177.2 a) 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. 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.
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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'edificació a la mercantil S.A. Minero CatalanoAragonesa (SAMCA), amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions en la carretera
Viver-Port de Borriana, km. 60,2, per a la per a la construcció d'una nau per a recepció i
manipulació d'argiles, en la carretera Viver-Port de Borriana, km. 60,2, referència cadastral
1565501YK4216N0001IS, segons projecte redactat per l'enginyer tècnic industrial Vicente
Montroy Meneu, visat pel col·legi professional amb data 21 de març de 2016. Hi ha estudi de
residus de construcció i estudi bàsic de seguretat i salut. El pressupost de les obres és de
760.828,89 euros i el contractista PAVASAL Empresa Constructora, SA.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, de
conformitat amb l'article 219.1 de la LOTUP, dret que, en cas de demostrar-se, prevaldrà
sobre la llicència d'edificació municipal,
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 i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el treball, així com el que disposa l'Estudi de Seguretat i en
el corresponent Pla de seguretat de l'obra.
3. Tal com es descriu en l'article 5 del Codi Tècnic de l'Edificació, els responsables de la
verificació del seu compliment seran exclusivament el promotor, el constructor i els tècnics
participants tant en la redacció del projecte com en la direcció de les obres.
4. 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.
5. Al finalitzar l'obra haurà d'aportar certificat final, visat pel col·legi professional i adjuntar el
certificat de tractament de residus de construcció autoritzat per empresa inscrita en el
registre de Conselleria.
6. Hi ha informe favorable de Confederació Hidrogràfica del Xúquer, de data 12 d'abril de
2016, autoritzant la construcció sol·licitada, però respectant el marge de 5 metres com a
servitud del barranc. Igualment, han de tindre's en compte la resta de condicionants de
l'informe de la dita Confederació.

Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Iniciació: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B) Execució de les obres: tres mesos, comptats des de la data de la iniciació.
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 la mercantil interessada i traslladar del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Manuel
Doblas Expósito, per a la construcció de traster en vivenda unifamiliar, en l'Av.
Anselmo Coyne, número 8 A.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 15 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/24, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació
presentada per Manuel Doblas Expósito, amb DNI i domicili a efecte de notificacions en ,
per a construcció de traster en vivenda unifamiliar, en l'Av. Anselmo Coyne, número 8 A,
segons projecte redactat per l'arquitecte David Ortells Sastre.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient que es mostren favorables a la
concessió de la llicència d'obres sol·licitada.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, de conformitat
amb el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal.
Vist que l'immoble sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de
1.998, com a sòl urbà, zona U-3, 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 traster en 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.
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Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència urbanística
l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que les
llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per
decret número 1337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'edificació a Manuel Doblás Expósito, amb DNI i
domicili a efecte de notificacions en , per a construcció de traster en vivenda unifamiliar, en
l'Av. Anselmo Coyne, número 8 A, amb referència cadastral 3175814YK3237N0001LW,
segons projecte redactat per l'arquitecte David Ortells Sastre. Hi ha estudi de seguretat i
salut. El pressupost de les obres és de 2830,18 €, i el constructor Refarcons, SL.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 219.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en
relació amb l'article 12 del Decret de 17 de juny de 1.955 pel qual s'aprova el Reglament de
Servicis de les Corporacions Locals.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanyen a la
llicència d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el Treball, així com el que disposa l'estudi de seguretat i en
el corresponent pla de seguretat de l'obra.
3. Tal com es descriu en l'article 5 del Codi Tècnic de l'Edificació, els responsables de la
verificació del seu compliment seran exclusivament el promotor, el constructor i els tècnics
participants tant en la redacció del projecte com en la direcció de les obres.
4. La profunditat màxima edificable de la parcel·la és de 16,90 metres.
5. El tècnic redactor del projecte és competent per a això.

6. 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.
7. 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 en Conselleria..
Tercer. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, es fixa en els terminis
següents:
a) Iniciació: 30 dies, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
b) Execució de les obres: tres 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.
1.8. Proposta de rectificació d'errors de l'acord de la Junta de Govern Local de data 10
de juny de 2016, sobre el pagament del 70% de la subvenció concedida a l'associació
Rellamp.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 13 de juny de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2016, sobre el pagament del
70% de la subvenció concedida a l'associació Rellamp, per a la realització de programes
culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
Vist que hi ha un error material en el NIF de l'associació, sent el correcte .
Atès l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, segon el qual les
Administracions Públiques poden en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,
rectificar els errors material, de fet o aritmètics en els seus actes.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
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PROPOSE:
Primer. Rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 10 de juny de 2016, en el
sentit de que el NIF de l'associació Rellamp és .
Segon. Traslladar el present acord a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a
l'exercici 2016 al Club Baloncesto Onda.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports de 7 de juny de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club
Baloncesto Onda, de 1 de març de 2016, es va establir una contraprestació econòmica amb
l'esmentada entitat de 14.000 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% del conveni presentada per Alejandro Piquer Flor,
amb NIF , president del Club Baloncesto Onda, amb data 2 de juny de 2016, a l’empara de
la clàusula quarta de l’esmentat conveni.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Baloncesto Onda, compleix
els requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor amb la
Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
1. Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna
de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
2. Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 7 de juny de 2016.
Vist que no existeix resolució, ni declaració referits al apartat 1 i 2 , que fan referència al
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (artº 88 apartats b i c).

Vist el certificat de la retenció de crèdit número 2.2016.101811.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de la següent obligació
corresponent a la bestreta del 70 % de la subvenció de l’exercici 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

Club Baloncesto Onda

NIF

IMPORT
9.800,00 €

Segon. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda, Personal i Policia Municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'aprovació del pagament del 70% de la subvenció concedida al Club
de Patinaje Ondawheelz, per a la realització d’activitats esportives per a entitats sense
ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports de 7 de juny de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2016 i que van ser
publicades en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número. 27,
de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització
d’activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d’Onda (pressupost 2016), l’anunci
de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província
número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció al Club de
Patinaje Ondawheelz per import de 2.521,53 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% de la subvenció, presentada amb data 30 de maig
de 2016 (RE 10403) per Jorge Alarcón Gallén, amb NIF número , com a president del Club
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de Patinaje Ondawheelz.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents,el Club de Patinaje Ondawheelz,
compleix els requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per el tècnic d’Esports amb data 7 de juny de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la bestreta del 70 % de la subvenció del pressupost de 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

PATINAJE ONDAWHEELZ

NIF

IMPORT
1.765,07€

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70% amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 340 48000 (RC núm. 2.2016.101805) del vigent Pressupost
General.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. 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.

