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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 17
Data: 29 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 María Gómez Sancho, interventora acctal.
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 22 d'abril 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. 37/2016.
1.3. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als mesos de setembre 2015 a febrer 2016 de 3TC12084R00182010.
1.4. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent als mesos de desembre 2015 a març 2016 de l'expedient núm.
3TC12084R00552015.
1.5. Proposta de concessió de pròrroga en el termini d'execució de la llicència d'obres majors
concedida a Carlos Ramos García, consistents en construcció d'una quadra per a tres
equins d'ús particular en la parcel·la 71 del polígon 50.
1.6. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per José Martínez
García, per a finalització de la primera fase d'edifici tres vivendes i locals, en el carrer Carta
Pobla, número 22.
1.7. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Albaidar, SL, per a
adequació d'edifici d'oficines i exposició, en l'avinguda Sonella, núm. 141.
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Carmen Carda
Pitarch per a legalització de dos edificacions per a la cria i venda de cànids, en la parcel·la
153 del polígon 23.
1.9. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Carmen Verdiá
Piquer, per a substitució de coberta d'edifici plurifamiliar en el carrer San Miguel,
número 25.
1.10.Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la mercantil
Cicogres, SA, per a condicionament d'esplanada i tanca, en l'Av. Mediterrani, números
142-144.

1.11.Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la mercantil
Sauri i Venturo, SL, consistent en habilitació de local comercial per a supermercat, en el
carrer Pare Salvador Barri, número 8.
1.12.Proposta de devolució de la fiança depositada per Inmaculada Artero Varella, en
garantia de reposició del ferm del paviment o qualsevol altre servici, per obres en el
carrer Sant Anna, número 2.
1.13.Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció concedida en el Programa Onda
Emplea, 2015.
1.14.Proposta de sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial de Castelló, Patronat
Provincial de Turisme, per a l'elaboració d'un Pla Estratègic de Turisme.
1.15.Proposta d'incoació del contracte: Servei de les escoletes d'Estiu, Nadal i Pasqua.
1.16.Proposta de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Castelló, per a la realització de
representació teatral dins de la Campanya Provincial 2016 de Teatre per a Persones
Majors.
1.17.Proposta de rectificació d'errors materials dels acords de la Junta de Govern Local, de
data 15 d'abril de 2016, d'aprovació de la concessió d'ajudes del programa Xarxa de
Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
1.18.Proposta d'adjudicació del contracte: "Servei d'ambulàncies per a esdeveniments
taurins, socials, culturals o esportius amb afinament o situació de risc de l'Ajuntament
d'Onda".
1.19.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Abreviat 000427/2014 del
Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Castelló.
2.2. Dació de compte del Decret dictat en el Procediment Ordinari 000429/2015, del Jutjat
del Contenciós Administratiu número 2 de Castelló.
2.3. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 22 d'abril de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 22 d'abril 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. 37/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 27 d'abril 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
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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.
Vistes les següents certificacions:
DATA

EMPRESA

Nº Certificació OBRA

15-04-16

IMESAPI

Final

«Ampliación de nichos en el
cementerio municipal»

IMPORT
42.411,96 €

Vista la conformitat de l'esmentada certificació pel tècnic municipal.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 37/2016, 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.
Atès 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. - Reconéixer 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 la certificació següent:
DATA

EMPRESA

Nº Certificació

OBRA

15-04-16

IMESAPI

Final

«Ampliación de nichos en el
cementerio municipal»

IMPORT
42.411,96 €

Segon. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 37/2016 per import de 61.068,18 euros
corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer i segon.

Quart. Comunicar el present acord a la secció de contractació, patrimoni i serveis.”
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 mesos de setembre 2015 a febrer 2016 de 3TC12084R00182010.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 21 d'abril 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 21 d'abril 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 la prestació de Renda Garantida de
Ciutadania (RGC) corresponent als mesos de setembre 2015 a febrer 2016 de l'expedient
núm. 3TC12084R00182010, directe al sol·licitant, relacionada en l'annex I, per import total
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de 1.867,52 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número
d'operació 2.2016.1.03021) del vigent pressupost general.
Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de la prestació de Renda Garantida de
Ciutadania (RGC) corresponent als mesos de setembre 2015 a febrer 2016 de l'expedient
núm. 3TC12084R00182010, de pagament a tercers, relacionada en l'annex II, per import
total de 400,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número
d'operació 2.2016.1.03021) del vigent pressupost general.
Tercer. 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 als mesos de desembre 2015 a març 2016 de l'expedient núm.
3TC12084R00552015.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 21 d'abril 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 21 d'abril 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 la prestació de Renda Garantida de
Ciutadania (RGC) corresponent als mesos de desembre 2015 a març 2016 de l'expedient
núm. 3TC12084R00552015, directe al sol·licitant, relacionada en l'annex I, per import total
de 640,72 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número
d'operació 2.2016.1.03021) del vigent pressupost general.
Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de la prestació de Renda Garantida de
Ciutadania (RGC) corresponent als mesos de desembre 2015 a març 2016 de l'expedient
núm. 3TC12084R00552015, de pagament a tercers, relacionada en l'annex II, per import
total de 900,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número
d'operació 2.2016.1.03021) del vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de concessió de pròrroga en el termini d'execució de la llicència d'obres
majors concedida a Carlos Ramos García, consistents en construcció d'una quadra
per a tres equins d'ús particular en la parcel·la 71 del polígon 50.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 d'abril de 2016, que diu:
“Vista la sol·licitud de pròrroga per a l'execució d'obres majors obres presentada per Carlos
Ramos García, amb NIF , amb data registre d'entrada 14 d'abril de 2016.
Vist que se li va concedir llicència d'obres majors mitjançant un acord de la Junta de Govern
Local de data 15 de gener de 2016, atorgant-li un termini de 30 dies per a l'inici i un altre de
tres mesos per a l'execució material de les obres.
Vist l'informe emés pel TAG de l'Àrea de Territori i l'arquitecte municipal, de data 22 d'abril en
el qual el que s'emet un informe favorable la pròrroga sol·licitada.
Considerant l'article 225.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, amb vigència a partir del dia 20 d'agost
de 2014, “els ajuntaments podran concedir pròrrogues dels terminis de les llicències per un
nou termini no superior a l'inicialment acordat, sempre que la llicència siga conforme amb
l'ordenació urbanística vigent en el moment de l'atorgament de la pròrroga
Considerant que de conformitat amb allò que disposa l'article 21.1.q) de la Llei 7/85 de 2
d'abril, de Bases de Règim local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
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2568/2986, de 28 de novembre, l'alcaldia és l'òrgan competent per a la concessió,
denegació i prorroga de les llicències d'edificació, si bé esta atribució ha sigut delegada en la
Junta de Govern local, per decret número 1.337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir a Carlos Ramos García, amb NIF , i domicili a efecte de notificacions en ,
pròrroga de 3 mesos per a l'execució de les obres majors emparades en la llicència
concedida per la Junta de Govern Local el 15 de gener de 2016, consistents en construcció
d'una quadra per a tres equins d'ús particular, en la parcel·la 71 del polígon 50, que tindrà
efectes a partir de la data de la notificació.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per José
Martínez García, per a finalització de la primera fase d'edifici tres vivendes i locals, en
el carrer Carta Pobla, número 22.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/20, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació
presentada per José Martínez García, amb DNI i domicili a efecte de notificacions en , per a
finalització de la primera fase d'edifici de tres vivendes i locals, en el carrer Carta Pobla,
número 22, segons projecte redactat per l'arquitecte Javier Ortolano Pérez i visat pel
col·legi professional corresponent, amb data 3 de gener de 2000.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient que es mostren favorables a la
concessió de la llicència d'obres sol·licitada.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, de conformitat
amb el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal.
Vist que l'immoble sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de
1.998, com a sòl urbà, zona U-6, amb la urbanització acabada i amb tots els servicis
urbanístics, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús residencial a què es destina la dita
edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté la dita
Ordenança.
Vist que la parcel·la de la mencionada edificació complix els requisits per a l'edificació de
solars, que determina l'article 177 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat
Valenciana, i no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat, així com tampoc hi ha

excedents d'aprofitament.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència urbanística
l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que les
llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per
decret número 1337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'edificació a José Martínez García, amb DNI i
domicili, a efecte de notificacions, en , per a finalització de la primera fase d'edifici de tres
vivendes i locals, en el carrer Carta Pobla, número 22, amb referència cadastral
4279803YK3247G0001KS, segons projecte redactat per l'arquitecte Javier Ortolano Pérez,
i visat pel col·legi professional corresponent, amb data 3 de gener de 2000. El pressupost
de les obres és de 56.944,65 € (liquidació complementària de 13.382,38 €), i el constructor
IBAPI, SL.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 219.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en
relació amb l'article 12 del Decret de 17 de juny de 1.955 pel qual s'aprova el Reglament de
Servicis de les Corporacions Locals.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanyen a la
llicència d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el Treball, així com el que disposa l'estudi de seguretat i en
el corresponent pla de seguretat de l'obra.
3. Tal com es descriu en l'article 5 del Codi Tècnic de l'Edificació, els responsables de la
verificació del seu compliment seran exclusivament el promotor, el constructor i els tècnics
participants tant en la redacció del projecte com en la direcció de les obres.
4. El tècnic redactor del projecte és competent per a això.
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5. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
6. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, junt amb certificat de tractament del residu per empresa
registrada.
Tercer. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, es fixa en els terminis
següents:
a) Iniciació: 30 dies, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
b) Execució de les obres: 12 mesos, a comptar de l'endemà del d'inici de les obres.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Albaidar,
SL, per a adequació d'edifici d'oficines i exposició, en l'avinguda Sonella, núm. 141.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/15/21 de sol·licitud de llicència municipal d'obres
d'ALBAIDAR, SL, amb CIF número , i domicili a efecte de notificacions, en la carretera Vilareal-Onda Km. 6, d'Onda, per a l'adequació d'edifici d'oficines i exposició, en l'avinguda
Sónella, núm. 141, segons projecte modificat del bàsic i d'execució, redactat per l'enginyer
tècnic industrial Abel Garcia Gómez i visat pel col·legi professional corresponent amb data
25 de febrer de 2016. Aporta Estudi de seguretat i salut i Estudi de gestió de residus.
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.
Vist que consta en l'expedient acta de compareixença davant del secretari municipal, de
data 4 de juny de 2015, en la que s'assumix la responsabilitat de la possible denegació de

posteriors llicències, a l'estar subjecta l'activitat a instrument ambiental.
Vist que l'edifici sobre el qual es pretén actuar està classificat pel pla parcial del sector SUD8, aprovat el 30 d'abril de 2001, com a Sòl Urbanitzable INDUSTRIAL SUD-8, amb la
reparcel·lació i urbanització acabada i amb tots els servicis urbanístics, i no està inclòs en
cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
L'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes en les
normes urbanístiques d'este municipi, l'actuació projectada està vinculada a l'ús: industrialoficines de la parcel·la, per la qual cosa és compatible.
Vist que la parcel·la de l'esmentada edificació complix els requisits per a la condició de
solar que determina l'article 177 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat
Valenciana, LOTUP, i no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat, així com
tampoc hi ha 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 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per
decret número 1337/2015 de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'obres a ALBAIDAR, SL, amb CIF , i domicili a efecte
de notificacions en la Ctra. Vila-real-Onda, km. 6, d'Onda, per a l'adequació d'edifici
d'oficines i exposició, en l'avinguda Sónella, núm. 141, amb referència cadastral nombre
0562102YK4206S0001LH, segons projecte modificat del bàsic i d'execució redactat per
l'enginyer tècnic industrial Abel Garcia Gómez i visat pel col·legi professional corresponent
amb data 25 de febrer de 2016. El pressupost de les obres és de 479.717,08 €. Sent el
constructor Arimca, SL.
Esta llicència es concedix fora de perill del dret de propietat i de tercers i veïns contigus,
dret que, en cas de demostrar-se, prevaldrà sobre la llicència d'edificació municipal
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
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d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball.
3. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
4. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, acompanyat del certificat del gestor de residus que ha rebut
els mateixos.
Tercer. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, es fixa en els terminis
següents:
A) Iniciació: 30 dies, a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B) Execució de les obres: 6 mesos a comptar de l'endemà al de l'inici de les obres.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Carmen
Carda Pitarch per a legalització de dos edificacions per a la cria i venda de cànids, en
la parcel·la 153 del polígon 23.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 25 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/1 de sol·licitud de llicència municipal d'edificació de
Carmen Carda Pitarch, amb NIF , i domicili als efectes de notificacions en , per a la
legalització de dos edificacions per a cria i venda de cànids, en la parcel·la 153 del polígon
23, partida El Prat, segons projecte de legalització, redactat per l'enginyer tècnic Enrique
Catalán Encinas, visat pel col·legi oficial amb data 2 de febrer de 2016.
Vist que els terrenys de referència es classifiquen en el PGOU aprovat definitivament i
homologat per la C.T.U. en data 22 de juliol de 1998, com a sòl no urbanitzable comú, amb
els usos i aprofitaments propis del sòl no urbanitzable. Tampoc està inclòs en cap àrea
subjecta a suspensió de llicències, per la qual cosa este sòl en estes condicions sense
programació està subjecte al règim jurídic previst en la Llei 5/2014 LOTUP pel que fa al sòl

no urbanitzable sense programació, especialment en el seu art. 208: construccions
agrícoles i ramaderes.
L'ús previst de quadra per a nucli zoològic està contemplat entre els usos propis del sòl no
urbanitzable comú, per la qual cosa per a autoritzar la seua implantació no és preceptiu
comptar amb la corresponent Declaració d'Interés Comunitari.
Vist que hi ha informe favorable de la Conselleria d'Agricultura – direcció territorial de
Castelló de data 11/04/2012, condicionant la mateixa als requisits expressats en l'esmentat
informe, amb l'advertència que la cria d'animals de companyia s'ha d'inscriure en el Registre
de nuclis zoològics de la Comunitat Valenciana.
Hi ha concessió de llicència ambiental municipal per a la instal·lació, atorgada per la Junta
de Govern Local el 2 de juny de 2014.
Vist que consta en l'expedient escriptura notarial d'assumpció d'obligacions i de vinculació de
la parcel·la, firmada pel Notari José María Fuster Muñoz, amb data 8 de maig de 2014, en la
que es compromet a deixar lliure d'edificació o construcció almenys el 50 % de la parcel·la,
constant a més la vinculació de la total superfície real de la parcel·la a la construcció
autoritzada i la conseqüent indivisibilitat de la mateixa, inscrita en el registre de la propietat
amb data 22 d'abril de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, 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 utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, que subjecta a llicència
urbanística l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que
les llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU, l'Ordenança municipal d'obres i activitats 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
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA
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Primer. Concedir llicència municipal d'edificació a Carmen Carda Pitarch, amb NIF i
domicili a efecte de notificacions en , per a la legalització de dos edificacions per a la cria i
venda de cànids, en la parcel·la 153 del polígon 23, partida El Prat, referència cadastral
12084A023001530000QE, segons projecte de legalització redactat per l'enginyer tècnic
Enrique Catalán Encinas, visat pel col·legi oficial amb data 2 de febrer de 2016. El
pressupost de les obres és de 37.118,15 €.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers, de
conformitat amb allò que disposa larticle 219.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en
relació amb l'article 12 del Decret de 17 de juny de 1.955 pel qual s'aprova el Reglament de
Servicis de les Corporacions Locals.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. El projecte s'ajusta al que establix la normativa urbanística vigent. Es tindran en compte
les condicions administratives generals que acompanya la llicència d'obres.
2. La concessió d'esta llicència no li conferix cap dret que per si no tinguera, quedant
expressament prohibit qualsevol acció al marge dels contingut en el present projecte
(desviació de séquies, canonades, instal·lacions, etc.).
3. Les construccions hauran de separar-se un mínim de 5 metres dels límits a parcel·les
contigus i 10 metres a camí públic.
Tercer. La Corporació queda legitimada, en virtut de l'article 16.1 del Reglament de Servicis
de les Corporacions Locals (RSCL), a deixar sense efecte els efectes de la llicència en cas
d'incompliment d'alguna de les condicions assenyalades.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'Àrea Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Carmen
Verdiá Piquer, per a substitució de coberta d'edifici plurifamiliar en el carrer San
Miguel, número 25.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 26 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/15/67, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació de
Carmen Verdiá Piquer, amb DNI i domicili a efecte de notificacions en , per a substitució de
coberta d'edifici plurifamiliar en el carrer San Miguel, número 25, segons projecte redactat
per l'arquitecta Antonia Clèrig Arnau, i visat pel col·legi professional corresponent, amb data
26 de febrer de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient que es mostren favorables a la
concessió de la llicència d'obres sol·licitada.

Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, de conformitat
amb el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal.
Vist que l'immoble sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de
1.998, com a sòl urbà casc històric, zona CHP, amb la urbanització acabada i amb tots els
servicis urbanístics. L'immoble està inclòs en el catàleg de patrimoni arquitectònic municipal
de 1989, amb la fitxa número 104, compta amb protecció integral, encara que en l'índex del
mateix apareix amb protecció parcial d'element.
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús a què es destina la dita edificació és
conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté la dita Ordenança.
Hi ha informe favorable de Conselleria de Cultura, Direcció Territorial de Cultura de
Castelló, de data 6 d'abril de 2016, en el que resol, autoritzar el projecte d'obres de
substitució de coberta redactat per l'arquitecta Antonia Clèrig Arnau.
En el cas que durant el seguiment arqueològic apareguera alguna resta o element
arqueològic/etològic o arquitectònic d'interés, s'haurà de paralitzar l'obra i comunicar-ho a
l'Ajuntament.
Vist que la parcel·la de la mencionada edificació complix els requisits per a l'edificació de
solars, que determina l'article 177 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat
Valenciana, i no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat, així com tampoc hi ha
excedents d'aprofitament.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència urbanística
l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que les
llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per
decret número 1337/2015 de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'edificació a Carmen Verdiá Piquer, amb NIF i domicili
a efecte de notificacions en , d'Onda, per a substitució de coberta d'edifici plurifamiliar en el
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carrer San Miguel, número 25, amb referència cadastral 3873401YK3237D, segons
projecte redactat per l'arquitecta Antonia Clèrig Arnau i visat pel col·legi professional
corresponent, amb data 26 de febrer de 2016. El pressupost de les obres és de 28.618,59
€, i el constructor Juan José Folch Safont.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 219.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en
relació amb l'article 12 del Decret de 17 de juny de 1.955 pel qual s'aprova el Reglament de
Servicis de les Corporacions Locals.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que 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, 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. No es podrà efectuar cap treball que afecte el subsòl sense la presència d'un arqueòleg
titular.
5. La tècnica redactora és competent segons l'article 2 de la Llei 38/1999 L.O.E.
6. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
7. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final firmat pels tècnics directors de les mateixes i el certificat de recepció del residu
de construcció generat, firmat per empresa registrada.
Tercer. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, es fixa en els terminis
següents:
a) Iniciació: 30 dies, a comptar de l'endemà de la seua seua recepció de la notificació del
present acord.
b) Execució de les obres: 3 mesos, a comptar de l'endemà del dia d'inici d'obres.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol.

Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la
mercantil Cicogres, SA, per a condicionament d'esplanada i tanca, en l'Av.
Mediterrani, números 142-144.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 25 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/10, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació de la
mercantil Cicogres, SA, amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions en la carretera
Poble Tornesa, s/n, de Vilafamés, per al condicionament d'esplanada i tanca, en l'Av.
Mediterrani, números 142 i 144, segons projecte redactat per l'arquitecte Enrique Cabanes
Oltra, visat pel col·legi professional amb data 8 de març de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, amb la
liquidació complementària basant-se en l'informe d'arquitecte municipal, de conformitat amb
el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal.
Vist que consta en l'expedient acta de compareixença davant del secretari municipal, de
data 22 d'abril de 2016, en la que s'assumix la responsabilitat de la possible denegació de
posteriors llicències, a l'estar subjecta l'activitat a instrument ambiental.
Vist que consta en l'expedient el depòsit d'una fiança de 2.500 € en concepte de reposició
de ferms, paviments i instal·lacions urbanes, amb un termini de garantia de 3 mesos, a
comptar de la presentació en este Ajuntament del certificat final de les obres.
Vist que la parcel·la de referència està classificada pel Pla General d'Ordenació Urbana
vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d'Urbanisme amb data
22 de juliol de 1998, com a sòl urbanitzable industrial SUR-6, amb la reparcel·lació i
urbanització acabada i amb tots els servicis urbanístics, i no està inclosa en cap àrea
subjecta a suspensió de llicències.
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes en
les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús “magatzem” a què es destina les
esmentades obres és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté
l'Ordenança.
Considerant que les mencionades obres complixen amb els requisits per a l'edificació de
solars que determina l'article 177.2 a) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), i que
no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat ni tampoc excedents d'aprofitament.
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Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència urbanística
l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que les
llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 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 la mercantil Cicogres, SA, amb CIF
número
i domicili als efectes de notificacions en carretera Pobla de Tornesa, s/n, de
Vilafamés, per al condicionament d'esplanada i tanca, en l'Av. Mediterrani, números 142 i
144, amb referència cadastral 0264311YK4206S0001SH i 024612YK4206S0001ZH, segons
projecte redactat per l'arquitecte Enrique Cabanes Oltra, visat pel col·legi professional amb
data 8 de març de 2016. Hi ha estudi de seguretat i salut i estudi de gestió de residus. El
pressupost declarat de les obres és de 116.545,78 euros, sent el constructor PAVASAL, 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, dret que, en cas de demostrar-se, prevaldrà
sobre la llicència d'edificació municipal,
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el treball, així com el que disposa l'Estudi de Seguretat i en
el corresponent Pla de seguretat de l'obra.
3. Tal com es descriu en l'article 5 del Codi Tècnic de l'Edificació, els responsables de la
verificació del seu compliment seran exclusivament el promotor, el constructor i els tècnics
participants tant en la redacció del projecte com en la direcció de les obres.
4. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si l'haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants de la vorera, amb els mitjans adequats (marquesines, passarel·les...),
en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.

5. A la finalització de l'obra haurà d'aportar certificat final d'obra firmat i visat, junt amb
certificat del gestor de residus que ha rebut els mateixos.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Iniciació: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B) Execució de les obres: sis mesos, comptats des de la data de la iniciació.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol.
Quart. Notificar el present acord a la mercantil interessada i traslladar del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la
mercantil Sauri i Venturo, SL, consistent en habilitació de local comercial per a
supermercat, en el carrer Pare Salvador Barri, número 8.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 27 d'abril de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/21, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació de la
mercantil Sauri i Venturo, SL, amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions en la
plaça El Pla, núm. 31, d'Onda, consistent en habilitació de local comercial per a
supermercat, en el carrer Pare Salvador Barri, núm. 8, segons projecte redactat per
l'enginyer tècnic industrial Vicente Montroi Meneu, visat pel col·legi professional amb data 25
d'abril de 2016.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, amb la
liquidació complementària basant-se en l'informe d'arquitecte municipal, de conformitat amb
el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal.
Vist que consta en l'expedient acta de compareixença davant del secretari municipal, de
data 27 d'abril de 2016, en la que s'assumix la responsabilitat de la possible denegació de
posteriors llicències, a l'estar subjecta l'activitat a instrument ambiental.
Vist que l'immoble de referència està classificat pel Pla General d'Ordenació Urbana vigent,
aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d'Urbanisme amb data 22 de
juliol de 1998, com a sòl urbà U-1, amb la reparcel·lació i urbanització acabada i amb tots els
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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 “comercial” a què es destinen les
esmentades obres és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté
l'Ordenança.
Considerant que les mencionades obres complixen amb els requisits per a l'edificació de
solars que determina l'article 177.2 a) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), i que
no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat ni tampoc excedents d'aprofitament.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència urbanística
l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que les
llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 del referit text legal, que expressa que la competència i el
procediment d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas
les regula, a la de règim local i a la del procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcalde-president és l'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència
sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per resolució
número 1.337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA:
Primer. Concedir llicència municipal d'edificació a la mercantil Sauri i Venturo, SL, amb CIF
núm. i domicili als efectes de notificacions en la plaça El Pla, núm. 31, d'Onda, consistent en
habilitació de local comercial per a supermercat, en el carrer Pare Salvador Barri, núm. 8,
amb referència cadastral 3874329YK3237D0001MR i 3874313YK3237D 0001ZR, segons
projecte redactat per l'enginyer tècnic industrial Vicente Montroi Meneu, visat pel col·legi
professional amb data 25 d'abril de 2016. Hi ha estudi de seguretat i salut i estudi de gestió
de residus. El pressupost declarat de les obres és de 54.807,35 euros, sent el constructor
Gabicad construccions, 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, dret que, en cas de demostrar-se, prevaldrà
sobre la llicència d'edificació municipal,
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.

2. S'establiran les mesures de protecció i seguretat necessàries, complint amb el RD
1627/97 de Seguretat i Salut en el treball, així com el que disposa l'Estudi de Seguretat i en
el corresponent Pla de seguretat de l'obra.
3. Tal com es descriu en l'article 5 del Codi Tècnic de l'Edificació, els responsables de la
verificació del seu compliment seran exclusivament el promotor, el constructor i els tècnics
participants tant en la redacció del projecte com en la direcció de les obres.
4. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si l'haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants de la vorera, amb els mitjans adequats (marquesines, passarel·les...),
en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
5. A la finalització de l'obra haurà d'aportar certificat final d'obra firmat i visat, junt amb
certificat del gestor de residus que ha rebut els mateixos.
6. No està autoritzat a començar l'obra fins a haver presentat la documentació següent:
-Haurà de designar director d'obra i director d'execució d'obra.
-Haurà d'aportar document d'acceptació del residu de construcció per empresa registrada.
-Haurà de realitzar les següents modificacions de projecte:
•

Les eixides d'evacuació d'un sector a través d'un altre sector, hauran de comptar
amb vestíbul d'independència.

•

L'obertura de les portes per a evacuació, haurà de ser en sentit del recorregut
d'evacuació.

•

La ventilació de tot el local s'haurà de justificar d'acord amb el R.I.T.E.

•

Segons l'aplicació del DB HS-2 arreplega i evacuació de residus, es deurà grafiar un
espai de reserva per a magatzem de contenidors.

•

La justificació del DB HS-3 qualitat de l'aire interior, haurà de realitzar-se d'acord amb
el CTE per a ús comercial i el RITE.

•

La protecció enfront del soroll s'haurà de justificar per mitjà de l'aplicació del CTE.

•

La justificació del DB HE-4 contribució solar minima acs, haurà d'adaptar-la per a ús
comercial i la localitat d'Onda.

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: dos mesos, comptat des de la data de la iniciació.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou
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termini no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol.
Quart. Notificar el present acord a la mercantil interessada i traslladar del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta de devolució de la fiança depositada per Inmaculada Artero Varella, en
garantia de reposició del ferm del paviment o qualsevol altre servici, per obres en el
carrer Sant Anna, número 2.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 26 d'abril de 2016, que diu:
“Vista la instància presentada per Inmaculada Artero Varella, de data 3 de desembre de
2015, en la que sol·licita la devolució de la fiança depositada en concepte de garantia per a
reposició del ferm del paviment o qualsevol altre servici que s'haguera vist afectat, per les
obres de “demolició parcial interior i consolidació de fatxada i estructures internes de la
vivenda”, en el carrer Sant Anna, número 2.
Vist l'informe de la Tresoreria municipal, de data 14 de març de 2016, en el que es manifesta
que Inmaculada Arterós Varella, amb NIF 52.791.812-G, va depositar, amb data 12/05/2015,
la quantitat de 750,00 € en concepte de “fiança per llicència obra major carrer Sant Anna,
núm. 2, expedient 8832/14/40, comptabilitzada amb el número de taló de càrrec
2015004146 (carta de pagament 2015004144).
Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal, de data 22 d'abril de 2016, en el que indica: “no
s'aprecien desperfectes en la via pública. És pel que s'emet un informe favorable la
devolució de la fiança.”
Vist l'informe jurídic, de data 25 d'abril de 2016, emés pel cap de Secció de Territori,
Sostenibilitat i Dinamització econòmica, favorable per a la devolució de la fiança sol·licitada.
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 750,00 € (carta de pagament número
2015004144), comptabilitzada amb data 12 de maig de 2015, a Inmaculada Artero Varella,
amb NIF , i domicili a efecte de notificacions en , depositada en concepte de garantia
concepte de garantia per a reposició del ferm del paviment o qualsevol altre servici que
s'haguera vist afectat, per les obres de “demolició parcial interior i consolidació de fatxada i
estructures internes de la vivenda”, en el carrer Sant Anna, número 2.

Segon. Advertir a la interessada que, per a procedir a la mencionada devolució, haurà de
presentar, en les oficines de Tresoreria, l'original de la carta de pagament.
Tercer. Notificar el present acord a la interessada 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 d'aprovació de la justificació de la subvenció concedida en el
Programa Onda Emplea, 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 19 d'abril 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,y el pagament anticipat del 100 % de la mateixa, dins del
programa Onda Emplea, 2015, d'ajudes a l'autoocupació i a la contractació:
Vistes les sol·licituds de justificació presentades per:
- Amaia López Ibáñez (expte.: 00945/15/125)
- Talleres Foro, SA (expte.: 00945/15/153)
- Bdmed 2010, SL (expte: 00945/15/152)
Vist l'informe favorable de justificació emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció de fons municipal.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 del programa Onda Emplea 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 que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en l'article 37.1.c,
establix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s'acorde la procedència del reintegrament, en cas d'incompliment de l'obligació de
justificació o la justificació insuficient, en els termes establits en l'article 30 d'esta llei, i si és
el cas, en les normes reguladores de la subvenció.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, regulador 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 a què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE
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Primer. Aprovar la justificació de la següent subvenció concedida en l'exercici 2015:
INTERESSAT

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBV.

Amaia López Ibáñez

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

Talleres Foro, SA

3.600,00 €

3.600,00 €

0,00 €

Bdmed 2010, SL

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

Segon. Comunicar el present acord a l’Àrea d'Administració, Serveis Municipals i Política
Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Diputació Provincial de Castelló,
Patronat Provincial de Turisme, per a l'elaboració d'un Pla Estratègic de Turisme.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 26 d'abril de 2016, que diu:
“Vist que l'Ajuntament d'Onda vol elaborar un Pla Estratègic de Turisme que li servisca de
guia en el desenrotllament del sector a curt, mitjà i llarg termini.
Vista la convocatòria de subvencions per a l'elaboració de Plans Estratègics de Turisme de
la Diputació Provincial de Castelló, publicada en el BOP núm. 39 de 31 de març de 2016.
Vist que en la base quinta de la dita convocatòria s'indica que entre la documentació a
aportar junt amb la sol·licitud de subvenció ha d'aportar-se un informe relatiu a les places
d'allotjament turístic reglades del municipi, amb detall del tipus d'establiment i categoria, així
com informe en què es reflectisca el pressupost d'execució detallat d'ingressos i gastos.
Vistos els informes emesos al respecte, per la tècnic de comerç, turisme i ocupació, que es
troben en l'expedient.
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 el Decret de
l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny., d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern, “5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
PROPOSE
Primer. Sol·licitar subvenció a la Diputació Provincial, Patronat Provincial de Turisme, per a
finançar les despeses relatives a l'elaboració d'un Pla Estratègic de Turisme, per import total
de 15.306,50 euros.

Segon. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Resolució en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Tercer. Comprometre's a realitzar les operacions pressupostàries pertinents per a dur a
terme el finançament i execució de la despesa generada per l'ajuda sol·licitada, una vegada
resolta la convocatòria i en funció de la mateixa.
Quart. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta d'incoació del contracte: Servei de les escoletes d'Estiu, Nadal i
Pasqua.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 27 d'abril de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació de la concessió: "Escoletes d'Estiu, de Nadal
i de Pasqua" amb una duració inicial d'1 any, prorrogable fins a un màxim de 2 anys.
Vist l'estudi economico-financer de la concessió redactat per la tècnica d'educació, de data
14/04/2016, segons el qual el total de costos de la concessió és de 80.490,24 € (10% IVA
inclòs), dels quals 35.510,40 € corresponen a la previsió d'ingressos a efectuar pels usuaris i
44.979,84 € l'aportació de l'Ajuntament a l'empresa concessionària. Per tant, el cànon per
defecte d'explotació, a la baixa, és de 40.890,76 euros/anuals, més 10% d'IVA (4.089,08 €) que
suposa un import total de 44.979,84 €.
Vist l'informe del servei de data 13/04/2016.
Atès el que disposa l'article 109,1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), segons el
qual: La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu larticle 22 d'esta Llei.
Atesa l'execució de la concessió necessària per als fins del servei públic, de conformitat amb
allò que disposa l'article 22 TRLCSP, per tractar-se el seu objecte d'una competència
municipal arreplegada en l'article 33.3.i) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat,
de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
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:
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Primer. Incoar expedient per a l'adjudicació de la concessió de referència, per mitjà de
tramitació ordinària (atés que no hi ha urgència ni emergència en la mateixa), procediment
obert i utilitzant diversos criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Tercer. Comunicar el present acord a l'Àrea de promoció cultural i serveis a la ciutadania.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Castelló, per a la
realització de representació teatral dins de la Campanya Provincial 2016 de Teatre per
a Persones Majors.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 26 d'abril de 2016, que diu:
“Vista l'ordre núm 42-2016, de 7 d'abril de 2016, de la Excma Diputació de Castelló, per la
qual es convoquen la selecció de localitats de la província de Castelló per a dur a terme
representacions teatrals que integren la Campanya Provincial 2016 de Teatre per a Majors.
Atès el dispost en l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de las Bases de Règim Local, en
relació amb l'article 53 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i la Resolució de
l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Sol·licitar l'assignació a la Excma. Diputació de Castelló a l'empara de les bases
publicades en el BOP Núm. 42-2016 de data 07/04/2016, per a finançar la realització de
l'activitat de representació teatral amb un pressupost de 200,00 euros.
Segon. Assumir expressament les obligacions que es determinen en dites bases, en cas
d'assignació de la nostra localitat per a dur a terme la representació teatral.
Tercer. Facultar a l'alcalde president de l'ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com, per al pagament en el seu dia, de les quantitats corresponents de la aportació
econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.17. Proposta de rectificació d'errors materials dels acords de la Junta de Govern
Local, de data 15 d'abril de 2016, d'aprovació de la concessió d'ajudes del programa
Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 26 d'abril de 2016, que diu:

“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 15 d'abril de 2016, d'aprovació de la
concessió d'ajudes del programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curs
2015-2016.
Vistes les sol·licituds presentades per les persones interessades en la convocatòria del
programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016 a
l'Ajuntament d'Onda.
Vists que en l'annex I, dels acords de la Junta de Govern Local de data 15 d'abril de 2016,
s'aprove el pagament de l'ajuda de Xarxa Llibres a les persones identificades amb NIF
X4357442T i NIF X6690854Q.
Vist que la persona identificada amb el NIF X4357442T, ha canviat el document d'identitat al
número 54517231D.
Vist que la persona identificada amb el NIF X6690854Q, ha esmenat la fitxa de manteniment
de tercers al detectar-se un error en el número d'identificació, sent aquest el X06690854Q.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació, de rectificació d'errors materials, emès el 26 d'abril de
2016
Atès el disposat a 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.
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 el Decret
de l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta
de Govern Local.
PROPOSE
Primer. Rectificar l'annex I, de la concessió d'ajudes del programa Xarxa de Llibres de Text
de la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016, aprovat per la Junta de Govern Local de data
15 d'abril de 2016, en els termes següents:
On deia:
“...NIF X4357442T i NIF X6690854Q ...
Ha de dir:
NIF 54517231D i NIF X06690854Q...”
Segon. Comunicar a la Comissió de Seguiment i Avaluació els error esmenats.
Tercer. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda als efectes escaients.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.18. Proposta d'adjudicació del contracte: "Servei d'ambulàncies per a
esdeveniments taurins, socials, culturals o esportius amb afinament o situació de risc
de l'Ajuntament d'Onda".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 27 d'abril de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12/02/2016, va aprovar la contractació
"Servei d'ambulàncies per a esdeveniments taurins, socials, culturals o esportius amb
afinament o situació de risc de l'Ajuntament d'Onda", el pressupost base de licitació de la
qual és el dels preus unitaris establits en el plec de prescripcions tècniques amb un màxim
anual de 51.000,00 euros (IVA exempt), i una duració inicial de 2 anys prorrogable anualment
fins un màxim de 4 anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19/02/2016, va aprovar l'expedient de
contractació, el gasto i la seua licitació.
Vistes les operacions comptables número 2.2016.1.02547 i número 2.2016.1.02547, de data
10/02/2016, així com la fiscalització de conformitat d'esta Proposta realitzada per la
Intervenció municipal.
Vist l'acte d'obertura de la documentació administrativa, de data 10/03/2016, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'obertura de proposicions tècniques del dia 11/03/2016, i l'informe del tècnic
d'esports, de data 22/03/2016, de valoració de les mateixes, amb el resultat següent:
•
•
•
•

Ambulancias Vallada, SLU - ............................................................... 6 puntos.
Ambulancias CSA, SL.......................................................................... 6 puntos.
Serveis Sanitaris Morvedre, SL............................................................ 6 puntos.
Ambulancias y servicios Médicos Sierra Calderona, SL .......................6 puntos.

Vist l'acte d'obertura de les proposicions econòmiques del dia 23/03/2016, i l'informe del
tècnic d'esports, de data 30/03/2016, en el que indica que l'empresa es troba incursa en
baixa temerària pel motiu següent:
•

Ambulancias y servicios Médicos Sierra Calderona, SL ................... Baixa 59%

Vist que l'esmentada empresa ha presentat la corresponent justificació en temps i forma, i la
proposta d'adjudicació emesa pel tècnic d'esports, de data 20/04/2016, amb el resultat
següent:
•
•
•
•

Ambulancias y servicios Médicos Sierra Calderona, SL .....................13 puntos.
Ambulancias Vallada, SLU - ........................................................... 8,97 puntos.
Serveis Sanitaris Morvedre, SL....................................................... 8,55 puntos.
Ambulancias CSA, SL..................................................................... 7,19 puntos.

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 22/04/2016, en la que es proposa

l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Ambulancias y servicios Médicos Sierra
Calderona, SL.
Vist que el licitador proposat ha presentat la documentació acreditativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i ha
constituït la garantia definitiva per import de 5.100,00 €, carta de pagament amb número
d'operació 2016.004103.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Adjudicar el contracte a la mercantil Ambulancias y servicios Médicos Sierra
Calderona, SL, CIF , com a autora de la proposició més avantatjosa per a la Corporació, pels
preus unitaris establits en el plec de prescripcions tècniques amb una baixa del 59% i un
màxim anual de 51.000,00 euros (IVA exempt), i una duració inicial de 2 anys prorrogable
anualment fins un màxim de 4 anys.
Segon. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari del contracte en els termes
establits en l'informe tècnic de data 20/04/2016, a fi d'incorporar-les al contracte
administratiu corresponent:
Prolongació de l'horari de l'esdeveniment fins un màxim de 2 hores sense cost.
Disposar d'infraestructures sanitàries: Infermeria/quiròfan mòbil i hospital de
campanya.
• Acreditació prestació de servicis mèdics experimentats per a “Bous al carrer”.
•
•

Tercer. Requerir al contractista adjudicatari perquè signe el contracte administratiu en el
termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació
pels licitadors i candidats.
Quart. Autoritzar la despesa per un import de 102.000,00 euros. Els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 924 22707 del pressupost vigent on hi ha crèdit
adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària prevista per
als exercicis corresponents, conforme al desglossament següent:
–
–
–

Any 2016: .........................................................................................................46.750,00 €
Any 2017: .........................................................................................................51.000,00 €
Any 2018: .......................................................................................................... 4.250,00 €

Cinqué. Nomenar responsable del contracte al tècnic d'esports, a què correspondrà
supervisar la seua execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries a fi
d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
Sisé. Notificar el present acord a tots els licitadors, junt amb l'informe del tècnic d'esports de
data 20/04/2016, i tornar-los, si és el cas, la documentació presentada.
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Seté. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Vuité. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el Butlletí Oficial de la Província i
en el perfil de contractant municipal.
Nové. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de promoció cultural i
serveis a la ciutadania.
Desé. Comunicar el present acord al departament de Rendes als efectes de la liquidació de
l'import corresponent a les despeses de publicitat que haurà de ser abonat per l'adjudicatari,
d'acord amb el que disposa el Plec de Condicions Administratives.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.19. Despatx extraordinari.
En este punt no es produeix cap intervenció.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Abreviat 000427/2014
del Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Castelló.
Secretaria dóna compte de la Sentència número 173/2016 del Jutjat del Contenciós
Administratiu número 1 de Castelló, de 13 d'abril de 2016, dictada en el Procediment Abreviat
000427/2014, per la qual es desestima el recurs contenciós-administratiu interposat per Ana
María Olucha Bachero contra la desestimació de la reclamació en matèria de responsabilitat
patrimonial, formulada per la demandant per danys físics produïts per caiguda en la via pública.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord
i còpia de la Sentència a la Secció d'Urbanisme.
2.2. Dació de compte del Decret dictat en el Procediment Ordinari 000429/2015, del
Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Castelló.
Secretaria dóna compte del Decret número 16/2016 del Jutjat del Contenciós Administratiu
número 2 de Castelló, de data 14 d'abril de 2016, dictat en el Procediment Ordinari
000429/2015, pel qual s'acorda tindre per desistida la recurrent Mª Carmen Aguilella García,
en la seua condició de regidora i portaveu del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament d'Onda, i
declarar acabat el procediment, interposat contra els acords que van ser adoptats pel Ple en
sessió de 9 de setembre de 2015, com a conseqüència de la moció presentada pels grups
municipals Onda Sí Se Puede, Esquerra Unida i Compromís, referents a la contractació i a la
creació d'una comissió de transparència.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord a
la Secretaria General.

2.3. 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.

