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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 43
Data: 4 de novembre 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 Luis 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 28 d'octubre 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. 2016/0010.
1.3. Proposta de 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/2016/181/12 de l'exercici 2016 (sol·licitud núm. 7-1er bloc).
1.4. Proposta d'arxiu de l'expedient de sol·licitud de subvenció per a la contractació de
persones desocupades d'Onda 2016, de Eternia Quality Surface, SL, per desistiment.
1.5. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per a la
contractació de persones desocupades d'Onda 2016, de Raissa Suministros Industriales, SL.
1.6. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per Envases Cartón,
SA, per a la instal·lació d'una línia subterrània de mitjana tensió, a l'Av. Extremadura, s/n.
1.7. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per Cristal
Cerámicas, SA, per a la instal·lació d'una línia subterrània de mitjana tensió, al Camí de la
Rambla, s/n.
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per Cristal
Cerámicas, SA, per a la instal·lació d'una línia subterrània de mitjana tensió, al carrer Sis
Quarts, núm. 1.
1.9. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% de la subvenció concedida a
l'Agrupació Fotogràfica d'Onda L'Art de la Llum, per a la realització de programes culturals
i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
1.10.Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Secció
de l'IES Serra d'Espadà.
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 28 d'octubre de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 28 d'octubre 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.
2016/0010.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 2 de novembre 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 2016/0010, 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 relació comptable d´obligacions reconegudes núm. 2016/0010 per import de 77.158,07
euros corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta de 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/2016/181/12 de l'exercici 2016 (sol·licitud núm. 7-1er bloc).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 26 d'octubre de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, publicada en el DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015, per la qual es
regulen i convoquen subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc
d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a evitar el tall dels subministraments d'energia
elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d'exclusió social, així com per a contribuir al
pagament del lloguer de la vivenda a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se
vist obligades a oferir la seua vivenda habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i
no poden afrontar-ho.
Vista la resolució de data 16 de maig de 2016 (expedient HBENER/2016/181/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 11.662,34 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa.
Considerant que alguns dels beneficiaris de les dites subvencions ja han rebut directament
per part de l'Ajuntament ajudes pels mateixos conceptes i en el període subvencionat
segons el detall que s'acompanya:
BENEFICIARIS

IMPORT CONCEDIT
RESOLUCIÓ CONSELLERIA
(octubre 2015 a març 2016)

IMPORT CONCEDIT PER
AJUNTAMENT
(octubre 2015 a març 2016)

ACORD MUNICIPAL
D'APROVACIÓ DE LES AJUDES
ABONADES PER
L'AJUNTAMENT

53786226J

222,51 €

192,00 €

JGL 28/12/2015

53223771T

300,00 €

0,00 €

52946284P

632,33 €

0,00 €

52943231Z

305,50 €

409,60 €

52796816V

326,50 €

0,00 €

73391555G

285,15 €

351,51 €

JGL 25/09/2015 y JGL 04/03/2016

52794099Z

230,71 €

192,00 €

JGL 04/03/2016

52790951V

303,71 €

0,00 €

JGL 28/12/2015

BENEFICIARIS

IMPORT CONCEDIT
RESOLUCIÓ CONSELLERIA
(octubre 2015 a març 2016)

IMPORT CONCEDIT PER
AJUNTAMENT
(octubre 2015 a març 2016)

36558395X

422,91 €

0,00 €

26453380E

265,70 €

0,00 €

25303133M

251,91 €

0,00 €

18989693L

283,65 €

454,92 €

18974654E

111,20 €

0,00 €

18927232A

194,30 €

314,40 €

JGL 17/07/2015 y JGL 04/03/2016

18923463Y

748,78 €

256,00 €

JGL 28/12/2015

X6615166K

498,71 €

384,00 €

X6036246B

115,97 €

211,50 €

X8238377F

789,60 €

0,00 €

6.289,14 €

2.765,93 €

TOTAL

ACORD MUNICIPAL
D'APROVACIÓ DE LES AJUDES
ABONADES PER
L'AJUNTAMENT

JGL 13/11/2015

JGL 28/12/2015
JGL 17/07/2015

Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
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 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.
PROPOSA
Primer. Tramitar 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/2016/181/12 de
l'exercici 2016 (sol·licitud núm. 7-1er bloc) segons el detall que s'acompanya (desenrotllat en
l'annex I i Annex II):
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
BENEFICIARIS

IMPORT CONCEDIT PER
RESOLUCIÓ
CONSELLERIA DE
POBRESA ENERGÈTICA
(octubre 2015 a març 2016)

IMPORTE PREVI ABONAT
PER AJUNTAMENT EN
CONCEPTE DE POBRESA
ENERGÈTICA
(octubre 2015 a març 2016)

IMPORT APROVAT
(pendent d'abonar al
beneficiari en concepte
de pobresa energètica)

53786226J

222,51 €

192,00 €

222,51 €

53223771T

300,00 €

0,00 €

98,97 €

52946284P

632,33 €

0,00 €

632,33 €

52943231Z

305,50 €

409,60 €

64,07 €

52796816V

326,50 €

0,00 €

326,50 €

73391555G

285,15 €

351,51 €

256,82 €

52794099Z

230,71 €

192,00 €

41,75 €
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BENEFICIARIS

IMPORT CONCEDIT PER
RESOLUCIÓ
CONSELLERIA DE
POBRESA ENERGÈTICA
(octubre 2015 a març 2016)

IMPORTE PREVI ABONAT
PER AJUNTAMENT EN
CONCEPTE DE POBRESA
ENERGÈTICA
(octubre 2015 a març 2016)

IMPORT APROVAT
(pendent d'abonar al
beneficiari en concepte
de pobresa energètica)

52790951V

303,71 €

0,00 €

303,71 €

36558395X

422,91 €

0,00 €

198,77 €

26453380E

265,70 €

0,00 €

265,70 €

25303133M

251,91 €

0,00 €

148,80 €

18989693L

283,65 €

454,92 €

283,65 €

18974654E

111,20 €

0,00 €

111,20 €

18927232A

194,30 €

314,40 €

194,30 €

18923463Y

748,78 €

256,00 €

371,33 €

X6615166K

498,71 €

384,00 €

379,54 €

X6036246B

115,97 €

211,50 €

85,62 €

X8238377F

789,60 €

0,00 €

789,60 €

6.289,14 €

2.765,93 €

4.775,17 €

B. Ajudes a abonar a tercers per transferència bancària
BENEFICIARIS

IMPORT CONCEDIT PER IMPORT PREVI ABONAT PER
RESOLUCIÓ CONSELLERIA AJUNTAMENT EN CONCEPTE
DE POBRESA ENERGÈTICA
DE POBRESA ENERGÈTICA
(octubre 2015 a març 2016)
(octubre 2015 a març 2016)

IMPORT A FAVOR DE
TERCERS

53223771T

300,00 €

0,00 €

201,03 €

52943231Z

305,50 €

409,60 €

95,11 €

52794099Z

230,71 €

192,00 €

188,96 €

36558395X

422,91 €

0,00 €

224,14 €

25303133M

251,91 €

0,00 €

103,11 €

748,78 €

256,00 €

177,45 €

2.259,81 €

857,60 €

989,80 €

18923463Y

Les ajudes a favor de tercers concedides als usuaris 53223771T, 52943231Z, 36558395X i
18923463Y s'abonaran a Càritas Parròquia San Bartolomé.
Les ajudes a favor de tercers concedides als usuaris 52794099Z i 25303133M s'abonaran a
Càritas Parròquia Mare de Déu del Carme.
Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les subvencions per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer directes als sol·licitants, relacionats anteriorment, per import total de 4.775,17 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària (RC amb número d'operació 2.2016.1.22884) del
vigent pressupost general.
Tercer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les subvencions per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de pagament a tercers, relacionats anteriorment, per import total de 989,80 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària (RC amb número d'operació 2.2016.1.22884) del

vigent pressupost general.
Quart. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt segon i tercer.
Quint. 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.
1.4. Proposta d'arxiu de l'expedient de sol·licitud de subvenció per a la contractació
de persones desocupades d'Onda 2016, de Eternia Quality Surface, SL, per
desistiment.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 28 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 17750).
Vist que al presentar la sol·licitud de subvenció, el SAT fa un requeriment de documentació
en el què s'avisa que transcorregut el termini de 10 dies hàbils sense la seua presentació se
li tindrà per desistit de la seua sol·licitud com índica l'article 71.1 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre.
Vist que a 26 d'octubre de 2016 sols s'ha presentat part de la documentació requerida per a
la valoració del compliment dels requisits, sense que permeta la continuació de la tramitació
de l'expedient, havent transcorregut el termini concedit.
Vist l'informe de la tècnic de comerç, turisme i ocupació de data 26 d'octubre de 2016 d'arxiu
de l'expedient per desistiment al no presentar la documentació requerida.
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.
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Aprovar tots els actes relatius a subvencions que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la
seua competència”.
PROPOSE:
Primer. Arxivar sense més tràmits l'expediente 00945/2016/82 de sol·licitud de subvenció per
a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 presentada por Eternia Quality
Surface, SL, amb CIF , por desistiment al no haver completat el requeriment d'esmena
practicat.
Segon. Notificar este acord a la interessada, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
a la contractació de persones desocupades d'Onda 2016, de Raissa Suministros
Industriales, SL.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 28 d'octubre de 2016, que diu:
“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 retenció de crèdit amb número d'operació 2.2016.1.01083, per a les ajudes a la
contractació de persones desocupades d'Onda per part d'empreses ubicades en Onda per a
l'any 2016, que ascendix a 200.000 euros.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 10 de juny de 2016, va acordar adjudicar a
Raissa Suministros Industriales, SL una subvenció per import de 1.000,00 euros.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament de la subvenció presentada per Raissa
Suministros Industriales, SL el 7 d'octubre de 2016 (NRE 20030).
Vist que la interessada es troba al corrent en el compliment de les obligacions davant de la
Hisenda Estatal, la Hisenda Municipal i la Seguretat Social.
Vista la base 12 de la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016 que fa referència a la liquidació de les ajudes, justificació i forma de pagament.
Vist l'informe favorable de justificació i pagament de la subvenció concedida de la tècnic de
comerç, turisme i ocupació de 27 d'octubre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que estableix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès l'article 88.3b 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, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda 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”.
Atès l'article 88.3c, 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, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció
de les entregues de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció concedida.
Segon. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la subvenció
concedida per a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a
l'aplicació 2016 24100 47000 (RC de 21/01/16 amb número d'operació 2.2016.1.01083) del
vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA / JURÍDICA
Raissa Suministros Industriales, SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament 100%
subvenció concedida

1.000,00 €

Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l'obligació del punt anterior.
Quart. Notificar este acord a la interessada i traslladar-lo a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per
Envases Cartón, SA, per a la instal·lació d'una línia subterrània de mitjana tensió, a
l'Av. Extremadura, s/n.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 27 d'octubre de 2016,
que diu:
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“Vist l'expedient número 8832/16/44 de sol·licitud de llicència municipal d'obra major,
presentada per Envases Cartón, SA, amb CIF número , i domicili a efecte de notificacions,
en l'Av. Extremadura, s/n, d'Onda, per a la instal·lació d'una línia subterrània de mitjana
tensió, en l'Av. Extremadura, s/n (SUR-9), segons projecte tècnic redactat per l'enginyer
industrial Manuel Gregori Escrivá i visat pel col·legi professional corresponent amb data 22
de juny de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient favorables a la concessió de la
llicència d'obres sol·licitada.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, de
conformitat amb el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal
reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local.
Vist que consta en l'expedient el depòsit d'una fiança per import de 600 € per a respondre
per la reposició de ferms, paviments i servicis que puguen veure's afectats, amb un termini
de garantia de 3 mesos.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, que subjecta a llicència
urbanística l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que
les llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per
decret número 1337/2015 de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'obres a Envases Cartón, SA, amb CIF número , i
domicili a efecte de notificacions, en l'Av. Extremadura, s/n, d'Onda, per a la instal·lació d'una
línia subterrània de mitjana tensió, en l'Av. Extremadura, s/n (SUR-9). segons projecte
tècnic redactat per l'enginyer industrial Manuel Gregori Escrivá i visat pel col·legi
professional corresponent amb data 22 de juny de 2016. El pressupost de les obres és de
19.562,76 €.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència

d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
3. Aportació de l'informe favorable del gestor de residus.
4. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
Tercer. Autoritzar l'ocupació de la via pública en una superfície de 48 m2 durant 2 dies.
Quart. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, per a la realització de les
obres es fixen els terminis següents:
A) Inici: 30 dies, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord.
B) Execució de les obres: 6 mesos a comptar de l'endemà al de l'inici de les obres.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou termini
no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei 5/2014, de 25
de juliol.
Quint. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per Cristal
Cerámicas, SA, per a la instal·lació d'una línia subterrània de mitjana tensió, al Camí
de la Rambla, s/n.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 2 de novembre de 2016,
que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/41 de sol·licitud de llicència municipal d'obra major,
presentada per Cxristal Cerámicas, SA, amb CIF número , i domicili a efecte de
notificacions, en la Ctra. Viver-Port de Borriana, km. 55,5, d'Onda, per a la instal·lació d'una
línia subterrània de mitjana tensió, en El Camí de la Rambla, s/n, segons projecte tècnic
redactat per l'enginyer industrial Manuel Gregori Escrivá i visat pel col·legi professional
corresponent amb data 22 de juny de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient favorables a la concessió de la
llicència d'obres sol·licitada.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, de
conformitat amb el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal
reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local.
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Vist que consta en l'expedient el depòsit d'una fiança per import de 900 € per a respondre
per la reposició de ferms, paviments i servicis que puguen veure's afectats, amb un termini
de garantia de 3 mesos.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, que subjecta a llicència
urbanística l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que
les llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per
decret número 1337/2015 de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'obres a Cristal Cerámicas, SA, amb CIF número , i
domicili a efecte de notificacions, en la Ctra. Viver-Port de Borriana, km. 55,5, d'Onda, per a
la instal·lació d'una línia subterrània de mitjana tensió, en el Camí de la Rambla, s/n, segons
projecte tècnic redactat per l'enginyer industrial Manuel Gregori Escrivá i visat pel col·legi
professional corresponent amb data 22 de juny de 2016. El pressupost de les obres és de
37.501,07 €.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
3. Aportació de l'informe favorable del gestor de residus.
4. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
Tercer. Autoritzar l'ocupació de la via pública en una superfície de 104 m2 durant 2 dies.
Quart. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, per a la realització de les
obres es fixen els terminis següents:
A) Inici: 30 dies, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord.
B) Execució de les obres: 6 mesos a comptar de l'endemà al de l'inici de les obres.

Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou termini
no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei 5/2014, de 25
de juliol.
Quint. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per Cristal
Cerámicas, SA, per a la instal·lació d'una línia subterrània de mitjana tensió, al carrer
Sis Quarts, núm. 1.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 2 de novembre de 2016,
que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/41 de sol·licitud de llicència municipal d'obra major,
presentada per Cxristal Cerámicas, SA, amb CIF número , i domicili a efecte de
notificacions, en la Ctra. Viver-Port de Borriana, km. 55,5, d'Onda, per a la instal·lació d'una
línia subterrània de mitjana tensió, en el carrer Sis Quarts, núm. 1, segons projecte tècnic
redactat per l'enginyer industrial Manuel Gregori Escrivá i visat pel col·legi professional
corresponent amb data 22 de juny de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient favorables a la concessió de la
llicència d'obres sol·licitada.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, de
conformitat amb el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal
reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local.
Vist que consta en l'expedient el depòsit d'una fiança per import de 900 € per a respondre
per la reposició de ferms, paviments i servicis que puguen veure's afectats, amb un termini
de garantia de 3 mesos.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, que subjecta a llicència
urbanística l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que
les llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
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Considerant que l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per
decret número 1337/2015 de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'obres a Cristal Cerámicas, SA, amb CIF número , i
domicili a efecte de notificacions, en la Ctra. Viver-Port de Borriana, km. 55,5, d'Onda, per a
la instal·lació d'una línia subterrània de mitjana tensió, en el carrer Sis Quarts, núm. 1,
segons projecte tècnic redactat per l'enginyer industrial Manuel Gregori Escrivá i visat pel
col·legi professional corresponent amb data 22 de juny de 2016. El pressupost de les obres
és de 3152,38 €.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
3. Aportació de l'informe favorable del gestor de residus.
4. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
Tercer. Autoritzar l'ocupació de la via pública en una superfície de 4 m2 durant 2 dies.
Quart. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, per a la realització de les
obres es fixen els terminis següents:
A) Inici: 30 dies, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord.
B) Execució de les obres: 6 mesos a comptar de l'endemà al de l'inici de les obres.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou termini
no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei 5/2014, de 25
de juliol.
Quint. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 100% de la subvenció
concedida a l'Agrupació Fotogràfica d'Onda L'Art de la Llum, per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost
2016).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a

la Ciutadania de 26 d'octubre de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2016 i publicades
en el BOP núm. 26, de data 1 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 de
programes culturals i de participació ciutadana en aquesta població, 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 a l'Agrupació
Fotogràfica d'Onda L'Art de la Llum per import de 3.000 € al projecte presentat amb un
pressupost de 4.000 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 100% de la subvenció, presentada amb data 4 d'octubre
de 2016 per Antonio García Badenes, amb NIF número , com a president de l'Agrupació
Fotogràfica d'Onda L'Art de la Llum.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, l'Agrupació Fotogràfica d'Onda L'Art
de la Llum, 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 la tècnica mitjà de Cultura, amb data 21 d'octubre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, d'acord amb el que estableixen les normes de fiscalització aprovades a les Bases
de Execució del pressupost.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades a
càrrec de l'aplicació pressupostària 2016 330 48000 i núm. de RC: 22016100349, que es
relacionen a continuació:
Número
factura

Data
factura

Proveïdor

Np157099

18/11/2015

Artemiranda

G01044

19/11/2015

FA-2877

Concepte

Import

Data
pagament

Papel impresión Canson Photo
Satin270 gr

96,21

12/11/2015

FEBRU Centro Fotográfico
Digital

Papel impresión DS40 10x15

104,16

18/11/2015

24/11/2015

MIRATGE Digital

Impresión Album

218,95

11/11/2015

HOS
502360

19/12/2015

Acens Technologies S.L.

Renovación NHOS:REN:ES

5,19

19/12/2015

G00052

21/01/2016

FEBRU Centro Fotográfico
Digital

PapeL Impresión DS40 15x20

104,16

20/01/2016

0065

21/01/2016

Cartutxos Onda Juan A. García
Vives

Tinta impresora HP

20,00

21/01/2016

Np160836

26/01/2016

Artemiranda

Papel Impresión Canson Photo

96,21

25/01/2016
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Satin 270gr
HOS
526783

26/01/2016

Acens Technologies S.L.

Cuota HO-MULTIPLAN BASELINUX

107,45

01/02/2016

0154

16/02/2016

Cartutxos Onda Juan A. García
Vives

Tinta impresora HP

20,00

16/02/2016

A 8552

04/03/2016

Graficas Castañ

Almohafilla PRNTY 4914

9,68

04/03/2016

G00157

01/03/2016

FEBRU Centro Fotográfico
Digital

PapeL Impresión DS40 15x20

195,2

29/02/2016

1620509

10/03/2016

CORREOS

Renovación apartado

62,19

17/02/2016

571

02/05/2016

Artemiranda

Papel impresión Canson Photo
Satin270 gr

104,38

02/05/2016

505-16

07/05/2016

Palmito restaurant

Cena Jurado

300,00

07/05/2016

ACTA

07/05/2016

Agrupació Fotográfica L’Art de la
LLum+9,6872,08564,84

Acta Fallo Concurso

1.500,00

09/06/2016

12/05/2016

Federación Levantina de
Fotografía

Cuota Agrupación 2016

60,07

12/05/2016

12/05/2016

Federación Levantina de
Fotografía

Pago tres medallas Plateadas

72,08

12/05/2016

832

13/05/2016

YOLOMANDO

Impresión copias Exposición

565,49

12/05/2016

201600000432

17/05/2016

Tintas 123

Deposito tinta residual Stylus PRO
4800

37,81

17/05/2016

26

19/05/2016

Llibreria Els Porxes-Mariner

Cartulinas y Sobres

5,80

19/05/2016

FRO20162
305123

03/06/2016

CORREOS

Sellos autoadhesivos tarifa a

22,50

03/06/2016

201606152
19651

15/06/2016

CORREOS

Envío Cartas

22,20

15/06/2016

FRO20162
517011

21/06/2016

CORREOS

Envio cartas

2,10

21/06/2016

FRO20162
894638

18/07/2016

CORREOS

Envio cartas

7,80

22/07/2016

FRO20162
831514

12/07/2016

CORREOS

Envío cartas

10,75

21/06/2016

0609

22/07/2016

Cartutxos Onda Juan A. García
Vives

Tinta impresora Canon

17,00

22/07/2016

FRO20162
894638

18/07/2016

CORREOS

Envio cartas

7,8

18/07/2016

20162814

23/09/2016

Futura teck

Tinta impresora Epson Stylus
PRO 4800

263,43

20/09/2016

Total.................................................

4.039,61 €

Vist que de la relació de factures presentades per el president de l'associació, cal
descomptar les comissions bancàries de les següents factures: Np157099, G01044,
G00052, Np160836, G00157, 571, 832, amb un total de 1,46 €, així como la factura
20162814 amb un import de 7,80 €, per duplicitat, sent el resultat total de 4.030,35 €.
Vist que l'import de 4.030,35 € és superior al pressupost del projecte presentat i que els
conceptes de les factures es consideren adients a la finalitat de la subvenció concedida.
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 justificació referent a la subvenció concedida a l'Agrupació Fotogràfica
d'Onda L'Art de la Llum, amb CIF número , corresponent al pressupost 2016, per l'import de
3.000 €, per a ser invertida en manteniment i en programació d'activitats.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 3.000 € a l'Agrupació
Fotogràfica d'Onda L'Art de la Llum, amb CIF número , corresponent al 100% de l’import
total de la subvenció concedida, pressupost 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
330.48000 (RC número 22016100349) del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la
Secció de l'IES Serra d'Espadà.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 26 d'octubre de 2016, que diu:
“Vist que en les Bases d’Execució del Pressupost es determina que per al pagament de les
subvencions nominatives es requerirà la firma d’un Conveni que permeta l'aprofitament dels
recursos recíprocs, així com planificar i aconseguir objectius més amplis de divulgació i
pràctica de l'educació, la cultura i l'esport.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament
d'Onda i la Secció de l'IES Serra d'Espadà.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, d'acord amb l'establert amb les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Vist l'informe jurídic de l'oficial major de data 3 d'octubre de 2016.
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 15 del Reglament Orgànic Municipal i 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.

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

PROPOSE:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Secció de l'IES
Serra d'Espadà, amb efecte de l'any 2016.
Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa de 2.000,00 euros, a càrrec de
l'aplicació pressupostària 2016 2311 48000 (RC de data 21 de setembre de 2016 i número
d'operació 2.2016.1.21530) del vigent pressupost general.
Tercer. Facultar a l'Alcalde-President per a la firma dels documents necessaris per a la seua
formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
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.
Onda, data al marge
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

