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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Número de la sessió: 13
Data: 1 d'abril de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Rosa Mª Gómez Sancho, interventora acctal.
Ignacio J. Martínez Ballester, oficial major, secretari p.s.
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 29 de març 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. 28/2016.
1.3. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb la
Asociación provincial de familiares de personas con la enfermedad de alzheimer y otras
demencias de Castellón, per a l'exercici 2016.
1.4. Proposta d'aprovació de la revisió de preus del contracte “fusteria per al manteniment de la
ciutat i edificis municipals”.
1.5. Proposta de rectificació d'errors de l'acord de la Junta de Govern Local, de data
29/03/2016 d'adjudicació del contracte del “Rènting d'un vehicle patrulla per a la Policia
Local”.
1.6. Proposta d'aprovació de la 2a pròrroga del contracte de servei: “Manteniment dels diversos
ascensors instal·lats en col·legis públics i edificis municipals.
1.7. Proposta d'aprovació de la justificació i reintegrament de les ajudes econòmiques
concedides en el Programa Onda Emplea 2015.
1.8. Proposta de desestimació del recurs de reposició presentat per Mª José Gil Rodríguez,
relatiu a la justificació de l'ajuda concedida dins de la convocatòria d'ajudes Onda Emplea
2015.
1.9. Proposta d'aprovació de les bases de selecció d'alumnes de l'acció formativa «Servei
bàsic de restauració».
1.10.Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb la
Federación de Barrios en Fiestas de Onda, per a l'exercici 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 29 de març de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 29 de març 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. 28/2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 30 de març de 2016, que diu:
“Vist l’annex d'operacions a ordenar número 28/2016, que recullen les factures per despeses
corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
Atés que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny, de delegació de competències, modificat per decret de l'alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d'alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 28/2016 per import de 16.077,97 euros
corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb la
Asociación provincial de familiares de personas con la enfermedad de alzheimer y
otras demencias de Castellón, per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 29 de març de 2016, que diu:
“Vist l'escrit de 17 de març de 2016 (registre entrada número 5610), presentat per Emilio
Marmaneu Moliner, de sol·licitud de pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
“Asociación Provincial de familiares de personas con la enfermedad de alzheimer y otras
demencias de Castellón” per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 19 de febrer de 2016, pel qual es va aprovar la
firma d'un conveni de col·laboració, amb una vigència d'1 any, entre l'Ajuntament d'Onda i
“Asociación Provincial de familiares de personas con la enfermedad de alzheimer y otras
demencias de Castellón” per un import, per a l'exercici 2016, de 17.000 euros.
Vista la clàusula quarta del conveni de col·laboració que diu: “Pagament. El pagament de la
subvenció es realitzarà segons el següent calendari, a la firma del present conveni, el 70%
de l'ajuda, i a la justificació de l'ajuda total concedida, el 30% restant.”
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents,“Asociación Provincial de familiares de
personas con la enfermedad de alzheimer y otras demencias de Castellón”, compleix els
requisits establits en el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutora amb la Hisenda
Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist que l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna
de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Vist que l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist l'informe favorable emès pel director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 29 de març
de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.

Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el reconeixement de l'obligació per la quantitat de 11.900,00 euros a
“Asociación Provincial de familiares de personas con la enfermedad de alzheimer y otras
demencias de Castellón”, amb CIF , corresponent al 70% de l'import total de la subvenció
concedida per a l'exercici 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48003 (RC de
17/02/2016 amb num. d'operació 2.2016.1.03046) del vigent Pressupost General.
Segon. Aprovar l'ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l'Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació de la revisió de preus del contracte “fusteria per al
manteniment de la ciutat i edificis municipals”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 29 de març de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 18/02/2013, d'adjudicació del contracte
“fusteria per al manteniment de la ciutat i edificis municipals”, a la mercantil Francisco José
Chaume Sansano, pels preus unitaris oferits per l'adjudicatari amb un màxim de 18.150,00
euros/anuals, (21% IVA inclòs).
Vist que en data 22/02/2013 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 30/03/2015, d'aprovació de la 1a revisió de
preus del contracte, segons el qual el mateix variava en la quantitat de -169,70 € quedant el
mateix en un total de 17.980,30 €/anuals.
Vist l'informe de l'enginyer municipal, de data 29/03/2016, segons el qual la variació aplicable
és del -0,68%, el que suposa una disminució anual del contracte de -122,27 euros (21% IVA
inclòs), quedant un import global després de la revisió de 17.858,03 € (21% IVA inclòs).
Atès la clausula 33a del Plec de condicions administratives particulars per la qual es regula
la revisió de preus del contracte, segons la qual els preus seran revisats anualment
conforme a l'IPC, amb la limitació establida en l'article 90.3 TRLCSP.
Atès els articles 89 i següents TRLCSP, pels que es regula la revisió de preus en els
contractes de les administracions públiques.
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Atès el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la revisió de preus del contracte “fusteria per al manteniment de la ciutat i
edificis municipals”, formalitzat en data 22/02/2013, consistent en la disminució en un
-0,68%, corresponent al 85% de la variació de l'IPC durant el període febrer-2015 a febrer2016, aplicable a partir de març-2016.
Segon. Anul·lar l'autorització i disposició de la despesa per un import de -122,27
euros/anuals.
Tercer. Notificar el present acord a la mercantil Francisco José Chaume Sansano, CIF , i
domicili en , recordant-li que, si és el cas, haurà de presentar en Intervenció la factura
corresponent a la diferència dels imports facturats des de març-2016 fins a la data, així com
a emetre les noves factures amb aplicació de la revisió de preus acordada.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i a l'Àrea de Territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de rectificació d'errors de l'acord de la Junta de Govern Local, de data
29/03/2016 d'adjudicació del contracte del “Rènting d'un vehicle patrulla per a la Policia
Local”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 30 de març de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29/03/2016, va acordar l'adjudicació
del contracte “Rènting d'un vehicle patrulla per a la Policia Local" a favor de Transtel, SA
com a autora de la proposició més avantatjosa per a la Corporació.
Vist que hi ha un error en l'acord citat anteriorment quant a la distribució de les mensualitats
del preu del contracte, atés que s'acorda el pagament del preu en 12 mensualitats quan el
contracte té una duració inicial de 4 anys, per tant la distribució del preu ha de ser en 48
mensualitats de 964,37 euros (IVA inclòs) cada una.
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, segons el qual les
Administracions Públiques poden en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,
rectificar els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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. Rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 29/03/2016 quant al règim de
pagaments del contracte, resultant el preu del contracte en 46.289,76 euros (IVA inclòs)
distribuïts en 48 mensualitats de 964,37 euros (IVA inclòs).
Segon. Notificar el present acord a tots els licitadors.
Tercer. Notificar el present acord Intendent principal Cap de la Policia Local.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Dinamització econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'aprovació de la 2a pròrroga del contracte de servei: “Manteniment dels
diversos ascensors instal·lats en col·legis públics i edificis municipals.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 30 de març de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 11/02/2013, va acordar
adjudicar a Cándido Ballester, SL, el contracte per a la prestació del servei de “manteniment
dels diversos ascensors municipals instal·lats en col·legis públics i edificis municipals”.
Vist que en data 04/04/2013, es va signar el corresponent contracte administratiu, per un
import de 4.954,95 (21% IVA inclòs), la duració inicial del qual es va fixar en 2 anys, que va
finalitzar el 04/04/2015, sent prorrogable fins a un màxim de 4 anys anys, amb la sol·licitud
prèvia expressa del contractista, i aprovada per l'òrgan de contractació competent.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 02/03/2015, va aprovar la 1ª pròrroga
del contracte, per la qual cosa el mateix finalitzarà 04/04/2016, en la mateixa s'incorporaven
5 nous ascensors pel que va suposar un increment de 2.752,75 € en el preu del contracte.
Vist l'escrit presentat pel contractista en data 29/12/2015, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte per un any més.
Vist que en el contracte estava prevista la incorporació de nous ascensors, amb un preu
unitari de 700 euros i una baixa del 35% oferida per l'adjudicatari.
Vist l'informe del servei de data 30/03/2016, favorable a l'aprovació de la pròrroga, en el que
s'indica que s'incorporen al contracte 2 nous ascensors, per la qual cosa suposa un
increment del mateix en 910,00 euros, resultant el preu total del contracte en 8.617,70
euros/anuals.
Vist l'informe jurídic de data 29/03/2016.
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Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.07125 i 2.2016.8.00056, de data
30/03/2016, i la fiscalització de conformitat de la present proposta realitzada per la
interventora accidental.
Atès el que disposa l'article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que preveu
expressament la possibilitat de prorrogar els contractes per acord de l'òrgan de contractació.
Atès la competència atribuïda a l'alcalde per l'article 21.1 ñ) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL): “Contractacions i concessions de
qualsevol classe quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost ni, en tot cas, els sis milions d'euros, així com els plurianuals quan la seua
duració no siga superior a quatre anys...”
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la 2ª pròrroga del contracte: “manteniment dels diversos ascensors
municipals instal·lats en col·legis públics i edificis municipals”, subscrit amb Cándido
Ballester, SL, NIF , en data 04/04/2013, per un nou termini d'un any, per la qual cosa
finalitzarà el pròxim 04/04/2017, no sent susceptible de nova pròrroga.
Segon. Disposar la despesa per un import de 8.617,70 euros. Els corresponents a l'anualitat
de 2016, amb càrrec a l'aplicació 920 21203 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i
suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària prevista per a l'exercici
2017.
Tercer. Traslladar del present acord a l'interessat, a l'Àrea de territori, sostenibilitat i
dinamització econòmica i a la intervenció municipal als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació de la justificació i reintegrament de les ajudes econòmiques
concedides en el Programa Onda Emplea 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 21 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient que s'instruïx en este Ajuntament de concessió de subvenció, mitjançant un
acord de la Junta de Govern Local, i el pagament anticipat del 100 % de la mateixa.
Vistes les sol·licituds de justificació presentades per:
- Andreas Hollschvandner (exp 00945/15/2)
- Miguel Bartolomé Álvaro (expte 00945/15/35)

- Mª del Carmen Mor Ballester (expte 00945/15/42)
- Laura Soler Garcia (expte 00945/15/48)
- Joel Jonathan Peralta (expte 00945/15/49)
- Alu-Silex, SL (expte 00945/15/108)
- Mª Nelcilene Dos Santos Santiago (expte 00945/15/119)
- Muebles Llopis, SL (expte: 00945/15/133)
- Cristina Roldán García (expte 00945/15/150)
Vistos els informes de justificació emesos per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció de fons acctal.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 del programa Onda Empra 2015, aprovades per la Junta
de Govern local, amb data 1 de desembre de 2014, i publicades en el tauler d'edictes
municipal i el Butlletí Oficial de la Província, número 146, de data 4 de desembre de 2014,
que fan referència a la justificació de la subvenció.
Atès el artículo 30 de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Onda,
aprobada en fecha 10 de marzo de 2006, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº
31, de fecha 14 de marzo de 2006, dispone que el reintegro de subvenciones se regulará
por lo establecido en el Título II de la Ley 38/2003, General de subvenciones.
Atès que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones., en su artículo
37.1.c, establece que procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en caso de incumplimiento de la
obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el
artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSA
Primer. Aprovar la justificació de les següents subvencions concedides en l'exercici 2015:
INTERESSAT

NIF

IMPOR.
CONCEDIT

IMPOR.
JUSTIFICAT

Andreas Hollschavandner

3.000,00 €

0,00 €

Miguel Bartolomé Álvaro

3.000,00 €

3.000,00 €

Mª del Carmen Mor Ballester

3.000,00 €

3.000,00 €

Laura Soler Garcia

3.000,00 €

0,00 €
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INTERESSAT

NIF

IMPOR.
CONCEDIT

IMPOR.
JUSTIFICAT

Joel Jonathan Peralta

3.000,00 €

0,00 €

Alu-Silex, SL

1.500,00 €

1.500,00 €

600,00 €

600,00 €

Muebles Llopis, SL

1.500,00 €

1.500,00 €

Cristina Roldán García

2.000,00 €

2.000,00 €

M.ª Nelcilene Dos Santos Santiago

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

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEG.
SUBVENCIÓ

Andreas Hollschavandner

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

Laura Soler Garcia

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

Joel Jonathan Peralta

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

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

NIF

REINTEGRO SUBVENCIÓN

Andreas Hollschavandner

3.000,00 €

Laura Soler Garcia

3.000,00 €

Joel Jonathan Peralta

3.000,00 €

Quart. Comunicar el present acord a l'Àrea d'Administració, Servicis Municipals i Política
Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de desestimació del recurs de reposició presentat per Mª José Gil
Rodríguez, relatiu a la justificació de l'ajuda concedida dins de la convocatòria d'ajudes
Onda Emplea 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 29 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de les bases especifiques reguladores de la
convocatòria d'ajudes “Onda Emplea 2015”.

Vist el recurs presentat per Mª José Gil Rodriguez, amb NIF núm. , sol·licitant s'aprove la
justificació parcial presentada per a l'ajuda rebuda dins de la convocatòria d'ajudes Onda
Emplea 2015, per la contractació d'un treballador, i s'anul·le el Reintegrament de la
subvenció que li sol·licita l'Ajuntament.
Vist l'informe de la tècnic de comerç, turisme i ocupació de data 29 de març de 2016, en el
que s'expressa que no es pot acceptar el recurs de reposició, perquè en les bases no es
preveu la possibilitat, en el cas concret que ens ocupa, de justificació parcial, de la
subvenció.
Atès la base número 9 de la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2015, que indica “en cas
de resolució anticipada, la persona beneficiària haurà de substituir el personal treballador per
un altre que reunisca els requisits establits. Esta substitució haurà de produir-se en el termini
d'un mes des que es va produir la resolució del contracte anterior i comunicar-se a
l'administració en el termini de 15 dies des de la data del nou contracte. En qualsevol altre
cas, la persona beneficiària haurà de reintegrar a l'Ajuntament d'Onda la totalitat de la
subvenció percebuda.”
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.382/2011, de data 11 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, B atribuïx a la
Junta de Govern,“12. Aprovar tots els actes relatius a subvencions a què concedisca
l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSA:
Primer. Desestimar el recurs interposat per Mª José Gil Rodriguez, amb NIF núm. , contra
l'acord de la Junta de Govern de 29 de gener de 2016, de desestimació de la justificació de
la subvenció rebuda i sol·licitud del reintegrament integre de la mateixa (600 €).
Segon. Requerir el reintegrament de 600 euros a Mª José Gil Rodriguez, corresponent al
100% de la subvenció concedida i pagada per l'Ajuntament d'Onda.
Tercer. Notificar este acord als interessats i comunicar-ho a l'Àrea Econòmica, als efectes
oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'aprovació de les bases de selecció d'alumnes de l'acció formativa
«Servei bàsic de restauració».
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 30 de març de 2016, que diu:
“Vist que l'Ajuntament d'Onda està desenvolupant el programa Onda Inserta: Programa
d'Inserció Laboral, amb l'objectiu general de promoure l'ocupació i millorar la situació
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sociolaboral de les persones desempleades del municipi d'Onda, especialment d'aquelles
que pertanyen a col·lectius amb més dificultats per a l'accés a l'ocupació, intervenint en els
distints àmbits que obstaculitzen el seu accés al mercat de treball i facilitant la seua inserció
laboral oferint-los un servici d'acompanyament i tutorització que els proporcionen els
recursos necessaris i faciliten la seua incorporació al mercat laboral.
Vist que l'Ajuntament considera prioritària la formació professional específica per a persones
desempleades, per mitjà de programes formatius adaptats a les necessitats concretes del
teixit econòmic i empresarial, amb compromisos d'inserció laboral efectiva, i que a més
atenga tant la formació bàsica com compensatòria del col·lectiu implicat, que els permeta
cobrir les carències formatives que dificulten el seu accés directe al món laboral.
Vistes les Bases elaborades per a la selecció de l'alumnat de l'acció formativa dirigida a
persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserta:
Especialitat:
NÚM. Hores:
NÚM. alumnes/as:
Impartició formació teòrica:
Pràctiques no laborals:

Servei bàsic de Restauració
152h (50h de formació teòrica, 12 hores d'habilitats
socioprofessionals i 90h de pràctiques no laborals)
15
Salons Princesa, C/ Cantàbria, 17 (Onda)
Es realitzaran en establiments hostalers de la
província de Castelló

Vist l'informe favorable de la tècnic de comerç, turisme i ocupació, que consta en l'expedient.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de delegació de competències en
la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar les Bases per a la selecció de l'alumnat de les accions formatives dirigides a
persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserta: “Servei bàsic de restauració”.
Segon. Publicar les bases en el tauler d'edictes i pàgina web de l'Ajuntament.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb la
Federación de Barrios en Fiestas de Onda, per a l'exercici 2016.
Vista la proposta del regidor delegat de Joventut, Festes i Igualtat de 23 de març de 2016,
que diu:
“Vista la instància presentada per José Luís Navarro García com a president de la
Federación de Barrios en Fiestas de Onda, en la que sol·licite el pagament del 70% del
conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Federación de Barrios en Fiestas de

Onda per a l'exercici 2016.
Vist l'acord de la Junta de Govern de data 18 de març del 2016 d'aprovació del conveni de
col·laboració, entre l'Ajuntament d'Onda i l'entitat Federación de Barrios en Fiestas de Onda
per un import, per a l'exercici 2016, de 50.600 euros.
Vist que amb data 22 de març es va procedir a signar el conveni.
Vist que d'acord amb els certificats que obren a l'expedient, la Federación de Barrios en
Fiestas de Onda no és deutora a la Hisenda Municipal, a la Seguretat Social ni a la Hisenda
Pública.
Vist que segons l'article 88.3.b) del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions “no ha sigut
dictada una resolució declarativa de la procedència del reintegrament de la subvenció o de
la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes previstes en l'article
37 de la Llei General de Subvencions”.
Vist que segons l'article 88.3.c) del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions “no ha sigut
acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció dels
lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist l'informe de la gestora de Festes, encarregada de la tramitació de l'expedient.
Vista la fiscalització d'aquesta proposta efectuada per la intervenció municipal.
Atès que de conformitat amb l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local i l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, i la Resolució número 2026/2007, de 29 d'agost.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el pagament del 70% referent al conveni subscrit, per a l'exercici 2016, a la
Federación de Barrios en Fiestas de Onda, amb NIF , per a finançar despeses de
l'organització i desenvolupament de les festes dels barris.
Segon. Aprovar el reconeixement de l'obligació de la quantitat de 35.420 euros, a la
Federación de Barrios en Fiestas de Onda, amb CIF , corresponent al 70% de l'import total
per a l'exercici 2016, a càrrec de la partida 2016 338.48001 del vigent Pressupost General
número de retenció de crèdits 2.2016.1.01825.
Tercer. Ordenar el pagament de l'obligació anterior referent al conveni subscrit per a finançar
despeses de l'organització i desenvolupament de les festes dels barris per a l'exercici 2016.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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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.
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