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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 39
Data: 7 d'octubre 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 30 de setembre de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la relació comptable d'obligacions reconegudes núm. 2016/0006.
1.3. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2016 (part 4).
1.4. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes d'agost de 2016.
1.5. Proposta de rectificació d'errors materials de l'acord de la Junta de Govern Local, de data
9 de setembre de 2016 sobre tramitació de les ajudes per a evitar la pobresa energètica i
la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer corresponents a
l'expedient HBENER/2016/143/12 de l'exercici 2016 (1er bloc).
1.6. Proposta d'aprovació de les ajudes de lloguer social del programa "Onda sin desahucios"
corresponents a la comissió de valoració del mes de setembre de 2016 (ordinària).
1.7. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis socials de la
comissió de valoració del mes de setembre de 2016 (ordinària).
1.8. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per al
Programa de ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015.
1.9. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació per a finançar el manteniment de l'Agència per al Foment
de la Innovació Comercial (AFIC).
1.10.Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació per a finançar la realització de la Fira de Sant Miquel.
1.11.Proposta d'acceptació del desistiment de la sol·licitud de subvenció d'Ortosar,
Laboratorios de Ortodoncia Exclusiva, SL per al programa d'ajudes a la contractació de
persones desocupades d'Onda, 2016.
1.12.Proposta de devolució de la fiança depositada per Sergio Ramírez Sánchez, en garantia

de reposició del ferm del paviment per obres de connexió a la xarxa general de
clavegueram, en el carrer Victòria Kent, núm. 12.
1.13.Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per Teresa
Moreno Navarro per a construcció de piscina en vivenda unifamiliar adossada en el carrer
Alqueries, núm. 49A.
1.14.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 30 de setembre de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 30 de setembre 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 relació comptable d'obligacions reconegudes núm.
2016/0006.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 5 d'octubre 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 2016/0006, 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
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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 relació comptable d'obligacions reconegudes núm. 2016/0006 per import de 393.313,13
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 la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als retards de l'any 2016 (part 4).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 27 de setembre de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat per
a la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el seguiment dut a terme, per l'Equip Social de Base, de les activitats establides com a
mesures d'inserció social pels usuaris de Renda Garantida de Ciutadania que a continuació
es detallen.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 27 de setembre de 2016.
Considerant el que disposa el Capítol III, article 15.2 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la
Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana i en l'apartat
núm. 2 de les Instruccions 7/2009, de 22 de juny, a seguir en el procediment i tramitació de
la prestació Renda Garantida de Ciutadania, esta s'entén atorgada amb caràcter alimentari,
per a satisfer les necessitats previstes en l'article 142 del Codi Civil (els beneficiaris no
necessitaran complir ni acreditar documentalment el compliment dels requisits arreplegats
en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vist l'intervingut i conforme de la proposta per la intervenció municipal.
Atés que de conformitat amb el disposat a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i el decret de l'alcaldia número

1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències que atribuïx a la Junta de Govern:
“Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. - Reconéixer i liquidar les
obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el
pagament d'estes obligacions, excepte els relatius a despeses de personal i amortització de
préstecs i liquidació d'interessos”.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, relacionades en l'annex I corresponents als retards de l'any 2016
(part 4) per import total de 9.882,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb núm. operació 2.2016.1.12920) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes d'agost de 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 4 d'octubre de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat per
a la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania.
Vist el seguiment dut a terme, per l'Equip Social de Base, de les activitats establides com a
mesures d'inserció social pels usuaris de Renda Garantida de Ciutadania que a continuació
es detallen.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 27 de setembre de 2016.
Considerant el que disposa el Capítol III, article 15.2 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la
Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana i en l'apartat
núm. 2 de les Instruccions 7/2009, de 22 de juny, a seguir en el procediment i tramitació de
la prestació Renda Garantida de Ciutadania, esta s'entén atorgada amb caràcter alimentari,
per a satisfer les necessitats previstes en l'article 142 del Codi Civil (els beneficiaris no
necessitaran complir ni acreditar documentalment el compliment dels requisits arreplegats
en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vist l'intervingut i conforme de la proposta per la intervenció municipal.
Atés que de conformitat amb el disposat a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
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Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i el decret de l'alcaldia número
1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències que atribuïx a la Junta de Govern:
“Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. - Reconéixer i liquidar les
obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el
pagament d'estes obligacions, excepte els relatius a despeses de personal i amortització de
préstecs i liquidació d'interessos”.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, relacionades en l'annex I corresponents al mes d'agost de 2016,
per import total de 21.004,60 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC
amb núm. operació 2.2016.1.12920) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de rectificació d'errors materials de l'acord de la Junta de Govern Local,
de data 9 de setembre de 2016 sobre tramitació de les ajudes per a evitar la pobresa
energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer
corresponents a l'expedient HBENER/2016/143/12 de l'exercici 2016 (1er bloc).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 3 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de data 9 de setembre de 2016, sobre tramitació
de les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre
el pagament del lloguer corresponents a l'expedient HBENER/2016/143/12 de l'exercici 2016
(1er bloc).
Vist que, tant en la part expositiva com dispositiva de l'acord, hi ha errors materials en els
imports de les ajudes dels usuaris amb NIE X8292529V i NIE X3510286A.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Considerant el que disposa l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, relatiu a la
correcció d'errors materials.
Considerant 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
el Decret de l'alcaldia número 1337/2015 de 22 de juny, de delegació de competències en la
Junta de Govern Local.
PROPOSA
Primer. Rectificar l'acord de la Junta de Govern Local, de data 9 de setembre de 2016, sobre
tramitació de les ajudes per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no

poder atendre el pagament del lloguer corresponents a l'expedient HBENER/2016/143/12 de
l'exercici 2016 (1er bloc) en els termes següents:
1. En la part expositiva:
On diu:
BENEFICIARIOS

X8292529V*
(pago parcial
terceros)

IMPORTE CONCEDIDO
RESOLUCIÓN
CONSELLERIA
(octubre 2015 a marzo
2016)

IMPORTE CONCEDIDO
ACUERDO MUNICIPAL DE
POR AYUNTAMIENTO APROBACIÓN DE LAS AYUDAS
(octubre 2015 a marzo
ABONADAS POR EL
2016)
AYUNTAMIENTO

820,32 €

192,00 €

JGL 04/03/2016

855,17 €

0,00 €

JGL 13/05/2016

3.319,08 €

1.828,00 €

a

X3510286A
TOTAL

Ha de dir:
BENEFICIARIOS

X8292529V*
(pago parcial
terceros)

IMPORTE CONCEDIDO
RESOLUCIÓN
CONSELLERIA
(octubre 2015 a marzo
2016)

IMPORTE CONCEDIDO
ACUERDO MUNICIPAL DE
POR AYUNTAMIENTO APROBACIÓN DE LAS AYUDAS
(octubre 2015 a marzo
ABONADAS POR EL
2016)
AYUNTAMIENTO

820,36 €

192,00 €

JGL 04/03/2016

852,67 €

0,00 €

JGL 13/05/2016

3.316,62 €

1.828,00 €

a

X3510286A
TOTAL

2. En la part dispositiva, punt Primer.A:
On diu:
BENEFICIARIOS

X8292529V*
(pago parcial
terceros)
X3510286A

Ha de dir:

IMPORTE CONCEDIDO
POR RESOLUCIÓN
CONSELLERIA DE
POBREZA ENERGÉTICA
(octubre 2015 a marzo
2016)

IMPORTE PREVIO ABONADO
IMPORTE APROBADO
POR AYUNTAMIENTO EN (pendiente de abonar al
CONCEPTO DE POBREZA beneficiario en concepto
ENERGÉTICA
de pobreza energética)
(octubre 2015 a marzo 2016)

820,32 €

0,00€

720,32 €

855,17 €

0,00€

855,17 €

3.319,08 €

203,97 €

3.015,11 €

a
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BENEFICIARIOS

X8292529V*
(pago parcial
terceros)

IMPORTE CONCEDIDO
POR RESOLUCIÓN
CONSELLERIA DE
POBREZA ENERGÉTICA
(octubre 2015 a marzo
2016)

IMPORTE PREVIO ABONADO
IMPORTE APROBADO
POR AYUNTAMIENTO EN (pendiente de abonar al
CONCEPTO DE POBREZA beneficiario en concepto
ENERGÉTICA
de pobreza energética)
(octubre 2015 a marzo 2016)

820,36 €

0,00€

720,36 €

852,67 €

0,00€

852,67 €

3.316,62 €

203,97 €

3.012,65 €

a

X3510286A

Segon. Com a conseqüència de les rectificacions relacionades en el punt primer també es
modifica l'Annex 1 POBRESA ENERGÈTICA EXPTE. HBENER/2016/143/12 (SOL·LICITUD
NÚM. 6 – 1er bloc) que es troba en l'expedient en els termes següents:
On diu:
(...)

(...)

(...)

NIF / NIE

IMPORTE CONCEDIDO
RESOLUCIÓN CONSELLERIA
(octubre 2015 a marzo 2016)

(...)

(...)

IMPORTE APROBADO
(pendiente de abonar al
beneficiario en concepto de
pobreza energética)

X8292529V

820,32 €

820,32 €
(*100€ a abonar a la Parroquia
San Bartolomé)

X3510286A

855,17 €

855,17 €

Ha de dir:
(...)

(...)

(...)

NIF / NIE

IMPORTE CONCEDIDO
RESOLUCIÓN CONSELLERIA
(octubre 2015 a marzo 2016)

(...) (...)

IMPORTE APROBADO
(pendiente de abonar al
beneficiario en concepto de
pobreza energética)

X8292529V

820,36 €

820,36 €
(*100€ a abonar a la Parroquia
San Bartolomé)

X3510286A

852,67 €

852,67 €

Tercer. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'aprovació de les ajudes de lloguer social del programa "Onda sin
desahucios" corresponents a la comissió de valoració del mes de setembre de 2016
(ordinària).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 27 de setembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajudes de lloguer
social del programa "Onda sin desahucios".

Vist l'informe-proposta tècnica sobre valoració de tals expedients, emés pel directorpsicòleg, de 24 d'agost de 2016, que indica que la concessió de les ajudes s'ajusta a alló
que establixen les bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals
d'emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent d'Administració, Serveis Municipals i
Política Social i Especial de Comptes, de 6 de septembre de 2016, de valoració de les
ajudes.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 27 de septembre de 2016.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en la proposta, corresponents a les ajudes
de lloguer social del programa "Onda sin desahucios" de la comissió de valoració del mes de
septiembre de 2016 (ordinària), han firmat, i així consta en la sol·licitud d'ajuda individual en
el departament de Serveis Socials, la declaració de no estar sotmés en cap prohibició per a
obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03) i del compliment
d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit.
Considerant que també consta en l'expedient, l'informe emés pel servei de recaptació
municipal acreditatiu que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries amb
la Corporació, la validesa del qual acaba el 12 de febrer de 2017.
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.
Vistes les bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals
d'emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Considerant que l'article 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de Serveis Socials de la
Comunitat Valenciana, establix que correspon a les Entitats Locals Municipals, la gestió dels
programes i de les ajudes econòmiques que li puga encomanar l'Administració de la
Generalitat.
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 les següents ajudes de lloguer de vivenda social del programa "Onda sin
desahucios" corresponents a la comissió de valoració del mes de septembre de 2016
(ordinària) segons el detall que s'acompanya, desenvolupat en l'Annex I:
A. Ajudes a abonar a tercers per transferència bancària
NÚM.
1

EXPEDIENT
5/16 OSD

CONCEPTE
Lloguer social

QUANTÍA (*)
1.200,00 €
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NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE
"Onda sin desahucios"

TOTAL

QUANTÍA (*)
1.200,00 €

(*) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 6 mesos.
L' ajuda de lloguer social aprovada al expedient núm. 5/16 OSD s'abonara directament als
propietaris de les vivendes.
Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de l'ajuda de lloguer de
vivenda social del programa "Onda sin desahucios", relacionada en el punt primer
corresponent a la comissió de valoració del mes de septembre de 2016 (ordinària), d'acord
amb el detall establit en el mencionat Annex I, per import total de 1.200,00 euros, amb càrrec
a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.20513) del
vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt segon.
Quart. Notificar la present resolució als interessats i traslladar el present acord a l'Àrea
d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis socials
de la comissió de valoració del mes de setembre de 2016 (ordinària).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 3 d'octubre de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajudes
individualitzades.
Vist l'informe-proposta tècnica sobre valoració de tals expedients, emès pel director-psicòleg
de l'Equip Social de Base, de 26 d'agost de 2016, que indica que la concessió i denegació
de les ajudes s'ajusta a alló que establixen les bases específiques reguladores de les ajudes
econòmiques municipals d'emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent d'Administració, Serveis Municipals i
Política Social i Especial de Comptes, de 6 de septembre de 2016, de valoració de les
ajudes.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 27 de septembre de 2016.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en la proposta, corresponents a les ajudes
d'emergència de la comissió de valoració del mes de septembre de 2016 (ordinària), han
firmat, i així consta en la sol·licitud d'ajuda individual en el departament de Serveis Socials,
la declaració de no estar sotmés a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari,
assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
(BOE núm. 276, de 18/11/03) i del compliment d'obligacions de reintegrament de
subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit.

Considerant que també consta en l'expedient, l'informe emés pel servei de recaptació
municipal acreditatiu que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries amb
la Corporació, la validesa del qual acaba el 25 de febrer de 2017.
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.
Vistes les bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals
d’emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Considerant que l'article 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de Serveis Socials de la
Comunitat Valenciana, establix que correspon a les Entitats Locals Municipals, la gestió dels
programes i de les ajudes econòmiques que li puga encomanar l'Administració de la
Generalitat.
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 ajudes individualitzades de Serveis Socials corresponents a la comissió
de valoració del mes de septembre de 2016 (ordinària) segons el detall que s'acompanya:
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
NÚM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

EXPEDIENT
432/16
433/16
434/16
435/16
439/16
445/16
446/16
447/16
448/16
449/16
450/16
451/16
452/16
453/16
454/16
455/16
456/16
457/16
458/16
459/16

CONCEPTE
AFPE(**)
AFPE(**)
AFPE(*)
ADTE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(**)

QUANTÍA
360,00 €
330,00 €
320,00 €
657,64 €
150,00 €
330,00 €
442,00 €
350,00 €
330,00 €
540,00 €
578,00 €
350,00 €
280,00 €
330,00 €
476,00 €
700,00 €
420,00 €
510,00 €
720,00 €
520,00 €
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NÚM.
21
22
TOTAL

EXPEDIENT
460/16
462/16

CONCEPTE
AFPE(*)
AFPE(*)

QUANTÍA
544,00 €
220,00 €
9.457,64 €

CONCEPTE
AFPE(*)
AFPE(*)

QUANTÍA (*)
1.734,00 €
1.440,00 €
3.174,00 €

B. Ajudes a abonar a tercers per transferència bancària
NÚM.
1
2
TOTAL

EXPEDIENT
436/16
444/16

C. Ajudes a abonar als sol·licitants en format de vals setmanals (ajudes d’emergència i PIF)
NÚM.
1
2
TOTAL

EXPEDIENT
437/16
438/16

CONCEPTE
PIF (*)
AEAB (*)

QUANTÍA (*)
325,00 €
240,00 €
565,00 €

AFPE. Ayuda familiar polivalente de emergencia.
AEAB. Ayuda de emergencia alimentación básica.
ADTE. Ayuda desarrollo tercera edad.
PIF. Plan de intervención familiar.

(*) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 2 mesos.
(**) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 4 mesos.
Segon. Aprovar les ajudes d'emergència en situacions especials corresponents a la comissió
de valoració del mes de septembre de 2016 (ordinària), segons el detall què s'acompanya:
EXP.
449/16

DATA VALS

22/06/16

F

QUANTÍA

TOTAL

9,94 €

9,94 €
9,94 €

TOTAL

Tercer. Denegar les ajudes individualitzades de Serveis Socials corresponents a la comissió
de valoració del mes de septembre de 2016 (ordinària), pel motiu que s’indica en cada cas:
NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

CAUSA DENEGACIÓ

1

440/16

AFPE

1

2

441/16

AFPE

4

3

442/16

AFPE

2

4

443/16

AFPE

3

5

461/16

AFPE

2

6

463/16

AFPE

2

NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

CAUSA DENEGACIÓ

7

464/16

AFPE

2

Causa de denegació:
1. Per superar renda per càpita.
2. Per no aconseguir la puntuació mínima de 15 punts per a entrar en els mòduls de les ajudes econòmiques.1.
Per superar renda per càpita
3. Per ser deutor
4. Per superar renda per càpita i no aconseguir la puntuació mínima de 15 punts per a entrar en els mòduls de
les ajudes econòmiques.

Quart. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes
individualitzades de Serveis Socials directes als sol·licitants, aprovades en el punt primer A,
relacionades en l'annex I corresponents a la comissió de valoració del mes de septembre de
2016 (ordinària), per import total de 9.457,64 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.20608) del vigent pressupost general.
Quint. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses d'ajudes de pagament a
tercer de Serveis Social, aprovades en el punt B, relacionades en l'annex II corresponents a
la comissió de valoració del mes de septembre de 2016 (ordinària), per import total de
3.174,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número
d'operació 2.2016.1. 20608 ) del vigent pressupost general.
Sext. Autoritzar les despeses d'ajudes d'emergència (vals) i dels plans d'intervenció familiar
(vals), aprovades en el punt primer C, relacionades en l'annex III corresponents a la
comissió de valoració del mes de septembre de 2016 (ordinària), per import total de 565,00
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació
2.2016.1. 20608 ) del vigent pressupost general.
Septim. Autoritzar les despeses dels vals d'emergència, aprovades en el punt segon,
relacionades en l'annex IV corresponents a la comissió de valoració del mes de septembre
de 2016 (ordinària), per import total de 9,94 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1. 20608 ) del vigent pressupost general.
Octau. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt quart i quint.
Nove. Notificar la present resolució als interessats i traslladar el present acord a l'Àrea
d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta d'aprovació de la justificació de les ajudes econòmiques concedides per
al Programa de ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 27 de setembre 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
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de data 4 de desembre de 2014.
Vist que la Junta de Govern local, en data 6 de novembre de 2015, va concedir a l'interessat
una subvenció per import de 1.800 € per al programa d'ajudes a la contractació, Onda
Emplea 2015,y va ordenar el pagament de la mateixa.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 de la convocatòria d’ajudes Onda Emplea 2015, que fan
referència a la justificació de la subvenció.
Vista la sol·licitud de justificació.
Vist l'informe favorable emes per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció acctal., de fons municipal.
Atès el que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l’article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l’alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d’organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribueix a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions que concedisca l’Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció presentada per David Somoza Hernandez,
amb NIF núm. , per import de 1.800 €, concedida en l'exercici 2015.
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.
1.9. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Ocupació per a finançar el manteniment de l'Agència per
al Foment de la Innovació Comercial (AFIC).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 d'octubre de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 14/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, per a l'exercici 2016,
publicada en el DOCV número 7852 de 17/08/2016.
Vista la Resolució de data 16/09/2016, del director general de Comerç i Consum, per la qual
es convoquen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2016,
publicada en el DOCV número 7880 de 23 de setembre de 2016.
Vist que l'Ajuntament d'Onda té una agència per al foment d'iniciatives comercials integrada

en la xarxa AFIC, que té prevista la realització d'activitats comunes a tota la xarxa que
suposen una millora en la gestió i prestació de servicis als comerciants locals.
Vista la memòria que especifica les característiques de la realització d'activitats de l'Agència
per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC).
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit núm. 2.2016.1.21529 de
21 de septiembre de 2016 i l'intervingut i conforme d'esta proposta.
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. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Ocupació per a finançar el manteniment de l'Agència per al Foment de la Innovació
Comercial (AFIC), per import total de 3.767,22 euros, dels quals 3.500 euros seran per a
l'actualització i manteniment de ferramentes telemàtiques de gestió i 267,22 euros per a
assistències del personal tècnic AFIC a accions tècniques i formatives d'interés per al sector
comercial.
Segon. Assumir expressament les obligacions que es determinen en les dites ordes, 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 moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Ocupació per a finançar la realització de la Fira de Sant
Miquel.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 d'octubre de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 14/2016, de 5 d'agost, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania, per a l'exercici 2016,
publicada en el DOCV número 7852 de 17/08/2016.
Vista la Resolució de data 16/09/2016, del director general de Comerç i Consum, per la qual
es convoquen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2016,
publicada en el DOCV número 7880 de 23 de setembre de 2016.
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Vist que l'article 25.2. i) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local, modificat
per la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, establix com a
competència pròpia del municipi l'activitat firal, abastiments, mercats, etc.
Vist que l'Ajuntament ha celebrat la XV Edició del certamen comercial Fira de Sant Miquel,
els dies 23, 24 i 25 de setembre de 2016, amb el principal objectiu de promocionar el comerç
del nostre municipi, donant a conéixer als visitants l'oferta comercial i artesana d'Onda.
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit núm. 2.2016.120114 de
12 de agosto de 2016 i l'intervingut i conforme d'esta proposta.
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. Sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Ocupació per a finançar les despeses de la realització de la Fira de Sant Miquel
2016 per import total de 30.470,17 euros.
Segon. Assumir expressament les obligacions que es determinen en les dites ordes, 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 moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta d'acceptació del desistiment de la sol·licitud de subvenció d'Ortosar,
Laboratorios de Ortodoncia Exclusiva, SL per al programa d'ajudes a la contractació de
persones desocupades d'Onda, 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 4 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de les bases específiques reguladores de la
convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
Vist que El Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones

desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Vista la sol·licitud de subvenció de data 16 de setembre de 2016 (NRE 17692) i el
desistiment a dita sol·licitud per baixa de la treballadora de data 23 de setembre de 2016
(NRE 18673) que presenta Ortosar, Laboratorios de Ortodoncia Exclusiva, SL amb CIF .
Vist l'informe de la tècnic de comerç, turisme i ocupació de data 3 d'octubre de 2016 unit a
l'expedient d'acceptació del desistiment a la sol·licitud de subvenció.
Atès el que disposen els articles 90 i 91 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú en relació al
desistiment i la renúncia dels interessats.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en
la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i
delegació de competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12.
Aprovar tots els actes relatius a subvencions que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la
seua competència”.
PROPOSE:
Primer. Acceptar el desistiment de la sol·licitud de subvenció d'Ortosar, Laboratorios de
Ortodoncia Exclusiva, SL per al programa d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016 i en conseqüència, declarar conclús el procediment i arxivar
l'expedient núm. 00945/2016/80, d'acord amb el que disposen els articles 90 i 91 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Segon. Notificar este acord a la interessada, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta de devolució de la fiança depositada per Sergio Ramírez Sánchez, en
garantia de reposició del ferm del paviment per obres de connexió a la xarxa general de
clavegueram, en el carrer Victòria Kent, núm. 12.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 4 d'octubre de 2016, que diu:
“Vista la instància presentada per Sergio Ramírez Sánchez, de data 24 de maig de 2016 en
la que sol·licita la devolució de la fiança depositada en concepte de garantia per a reposició
del ferm del paviment, per les obres de “connexió a la xarxa de clavegueram”, en el carrer
Victòria Kent, número 12.
Vist l'informe de la Tresoreria municipal, de data 27 de setembre de 2016, en el que es
manifesta que Sergio Ramírez Sánchez, amb NIF , va depositar, amb data 18/04/2016, la
quantitat de 600,00 € en concepte de “fiança en garantia bona reposició paviment del carrer
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per connexió clavegueram expedient 8833/16/88”, comptabilitzada amb el número de taló de
càrrec 2016004095 (carta de pagament 2016004096).
Vist l'informe de l'enginyera tècnica d'obres públiques municipal, de data 4 d'octubre de
2016, en el que indica: “comprovada la correcta reposició del paviment i la correcta connexió
amb el clavegueram municipal, procedix la devolució de la fiança.”
Vist l'informe jurídic, de data 4 d'octubre de 2016, emés pel cap de Secció de Territori,
Sostenibilitat i Dinamització econòmica, favorable per a la devolució de la fiança sol·licitada.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Considerant que, de conformitat amb el que disposa l'article 24.e) del Reial Decret Legislatiu
781/86, de 18 abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l'alcaldia és l'òrgan competent per a la devolució de les fiances, si bé esta
atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern Local per resolució número 1.337/2015,
de 22 de juny.
PROPOSA:
Primer. Autoritzar la devolució de la fiança de 600,00 € (carta de pagament número
2016004096), comptabilitzada amb data 18 d'abril de 2016, a Sergio Ramírez Sánchez, amb
NIF i domicili a efecte de notificacions en , depositada en concepte de garantia per a
“reposició del ferm del paviment per les obres de connexió a la xarxa general de
clavegueram”, en el carrer Victòria Kent, número 12.
Segon. Ordenar el pagament de la devolució de la fiança acordada en el punt precedent.
Tercer. Advertir a l'interessat que, per a procedir a la mencionada devolució, haurà de
presentar, en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta de pagament.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'Àrea Econòmica, als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per
Teresa Moreno Navarro per a construcció de piscina en vivenda unifamiliar adossada
en el carrer Alqueries, núm. 49A.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 3 d'octubre de 2016,
que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/48, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors
presentada per Teresa Moreno Navarro, amb NIF i domicili als efectes de notificacions en ,
per a construcció de piscina en vivenda unifamiliar adossada, en el carrer Alqueries, núm.
49A, segons projecte redactat per l'arquitecta Nuria Ibáñez Palomar, i visat pel col·legi
professional amb data 8 de juliol de 2016. Hi ha estudi de seguretat i salut i Estudi de gestió

de residus.
Vist que consta en l'expedient la còpia de la carta de pagament de depòsit de fiança, per
import de 680 €, a fi de garantir la reposició de ferms, paviments i servicis urbans que
pogueren veure's afectats, amb un termini de garantia de 3 mesos des de la presentació,
en estes oficines, del certificat final d'obres.
Vist que ha sigut presentada la fitxa urbanística correctament redactada.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que la parcel·la de referència està classificada pel Pla General d'Ordenació Urbana
vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d'Urbanisme amb data
22 de juliol de 1998, com a sòl urbanitzable SUD-3, 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 de vivenda a què es destina les
esmentades obres és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté
l'Ordenança.
Considerant que les mencionades obres complixen amb els requisits per a l'edificació de
solars que determina l'article 177 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), i que
no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat ni tampoc excedents d'aprofitament.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència urbanística
l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que les
llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 del referit text legal, que expressa que la competència i el
procediment d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas
les regula, a la de règim local i a la del procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcalde-president és l'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència
sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per resolució
número 1.337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA:
Primer. Concedir llicència municipal d'obres majors a Teresa Moreno Navarro, amb NIF i
domicili als efectes de notificacions en , per a construcció de piscina en vivenda unifamiliar
adossada, en el carrer Alqueries, núm. 49A, amb referència cadastral
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4782913YK3248S0012UH, segons projecte redactat per l'arquitecta Nuria Ibáñez Palomar, i
visat pel col·legi professional amb data 8 de juliol de 2016. Hi ha estudi de seguretat i salut i
estudi de gestió de residus. El pressupost declarat de les obres és de 6587,94 euros, sent el
constructor Reinsu, SL.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, de
conformitat amb l'article 219.1 de la LOTUP.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. 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 tractament del residu de construcció per empresa registrada.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Inici: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B)

Execució de les obres: tres mesos, comptats des de la data de la inici.

Els referits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat sempre que la llicència siga conforme amb la
legislació vigent en el moment de sol·licitud de pròrroga.
Quart. Notificar el present acord a la mercantil interessada i traslladar el mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. 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.
Onda, data al marge
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