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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 47
Data: 2 de desembre de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.20 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)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Excusa l'assistència:
Ángel Luis Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 25 de novembre 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. 2016/0021.
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/2016/233/12 de l'exercici 2016 (sol·licitud núm. 9).
1.4. 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/2016/66/12 de l'exercici 2016 (sol·licitud núm. 4-2º bloc).
1.5. Proposta d'aprovació del projecte denominat “Servei d'Assessorament i Intermediació
Laboral”.
1.6. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per a la
contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Proyectos e Instalaciones
Eléctricas J. Fernández, SL.
1.7. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per a la
contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 d'Antonio García Catalán.
1.8. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per a la
contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Fundación Monseñor Fernando
Ferris.
1.9. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per a la
contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Home Depot Logística, SL.
1.10.Proposta d'acceptació de la subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació, destinada a la contractació de persones desocupades, en
col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2016

EMCORP.
1.11.Proposta d'acceptació de la subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació, destinada a la contractació de persones jóvens
desocupades en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana.
1.12.Proposta d'acceptació de la subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació, destinada a la contractació de persones desocupades per
a l'atenció a persones en situació de desocupació de llarga duració (orientador laboral).
1.13.Proposta per a declarar desert l'expedient de contractació del servei "Projecció de
pel·lícules en les sales de la Cassola i Mònaco, lloguer i transport de les pel·lícules del cine
d'estrena i manteniment de la sala de projeccions del Mònaco".
1.14.Proposta de concessió de pròrroga de la llicència d'obres majors a nom d'Óscar Castro
Pereira, per a la finalització de construcció de la vivenda unifamiliar adossada en l'Av.
Serra d'Espadà, número 103.
1.15.Proposta de concessió de pròrroga de la llicència d'obres majors a nom Víctor Sol Gálver
i Sonia-Amalia Alfaro López, per a la finalització de construcció de les vivendes unifamiliars
adossades en l'Av. Serra d'Espadà, núm. 101 i 101 A.
1.16.Proposta de concessió de la llicència municipal d'edificació sol·licitada per Comunitat de
Propietaris El Pla 17, per a instal·lació de barandat pluvial en mitgeres i reparació
d'humitats en la planta baixa de l'edifici, en la plaça El Pla, número 18.
1.17.Proposta de concessió de la llicència municipal d'edificació sol·licitada per Vanesa
Soriano Dionis, per a la reforma de fatxada de vivenda unifamiliar en el carrer Mare de
Déu dels Àngels, número 13.
1.18.Proposta de desestimació del recurs de reposició interposat per Gerardo Chiva Rovira,
contra la denegació de l’Ajuda de transport interurbà línia regular per a l'alumnat
d'Educació Postobligatòria: Educació Universitària (Universitat Jaume I), Batxillerat i
Formació Professional, curs acadèmic 2016-2017 a la seua filla Marta Chiva Sanz.
1.19.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 25 de novembre de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 25 de novembre 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.
2016/0021.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 29 de novembre de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, Regidora delegada d'Intervenció, Gestió pressupostària i Recaptació,
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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 2016/0021, que recullen les factures per
despeses corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
Atés que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny , de delegació de competències, modificat per decret de l´alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d'alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la relació comptable d'obligacions reconegudes núm. 2016/0021 per import de 126.684,57
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/2016/233/12 de l'exercici 2016 (sol·licitud núm. 9).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 22 de novembre 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/2016/233/12), 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 210,70 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 febrer 2016)

IMPORT CONCEDIT PER
AJUNTAMENT
(octubre 2015 a febrer 2016)

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

X4592828G

210,70 €

0,00 €

-----

TOTAL

210,70 €

0,00 €

-----

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/2016/233/12 de
l'exercici 2016 (sol·licitud núm. 9) segons el detall que s'acompanya (desenvolupat en
l'annex I):
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
BENEFICIARIS

X4592828G

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

IMPORT PREVI ABONAT PER
AJUNTAMENT EN CONCEPTE
DE POBRESA ENERGÈTICA
(octubre 2015 a febrer 2016)

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

210,70 €

0,00 €

210,70 €
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BENEFICIARIS

TOTAL

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

IMPORT PREVI ABONAT PER
AJUNTAMENT EN CONCEPTE
DE POBRESA ENERGÈTICA
(octubre 2015 a febrer 2016)

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

210,70 €

0,00 €

210,70 €

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 210,70 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310/48001 (RC amb número d'operació
2.2016.1.24781) del vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt segon.
Quart. Notificar la present resolució als interessats i traslladar el present acord a l'Àrea
d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. 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/2016/66/12 de l'exercici 2016 (sol·licitud núm. 4-2º bloc).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 28 de novembre 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/2016/66/12), 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 10.414,02 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

54433289V

832,57 €

268,80 €

JGL 28/12/2015

X9717066A

561,44 €

192,00 €

JGL 25/09/2015

X8544071P

161,07 €

384,00 €

JGL 16/10/2015

X8257685H

661,12 €

409,60 €

JGL 28/12/2015

X6558752A

676,00 €

134,40 €

JGL 12/02/2016

X5182565K

700,26 €

240,00 €

JGL 17/07/2015

X3084522S

777,69 €

0,00 €

4.370,15 €

1.628,80 €

TOTAL

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/2016/66/12 de
l'exercici 2016 (sol·licitud núm. 4-2º bloc) segons el detall que s'acompanya (desenvolupat
en l'Annex I i Annex II):
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
BENEFICIARIS

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

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

54433289V

832,57 €

230,38 €

602,19 €

X9717066A

561,44 €

100,00 €

461,44 €

X8544071P

161,07 €

65,50 €

95,57 €

X8257685H

661,12 €

200,00 €

461,12 €

X6558752A

676,00 €

134,40 €

541,60 €

X5182565K

700,26 €

100,00 €

600,26 €

X3084522S
TOTAL

777,69 €

0,00 €

683,67 €

4.370,15 €

830,28 €

3.445,85 €

B. Ajudes a abonar a tercers per transferència bancària
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BENEFICIARIS

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

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

IMPORT A FAVOR DE
TERCERS

X3084522S

777,69 €

0,00 €

94,02 €

TOTAL

777,69 €

0,00 €

94,02 €

L'ajuda a favor de tercers concedida a la usuària X3084522S s'abonarà a Càritas Parròquia
San Bartolomé.
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 3.445,85 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310/48001 (RC amb número d'operació
2.2016.1.24786) 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 94,02 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310/48001 (RC amb número d'operació
2.2016.1.24786) 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.
1.5. Proposta d'aprovació del projecte denominat “Servei d'Assessorament i
Intermediació Laboral”.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 18 de novembre de 2016, que diu:
“Vist el projecte denominat “Servei d'Assessorament i Intermediació Laboral”, elaborat pels
tècnics amb la finalitat d'oferir un Servei d'informació i orientació per a l'ocupació a persones
d'Onda desocupades.
Vist l'objectiu general del projecte que és el de promoure l'ocupació i millorar la situació
sociolaboral de les persones desocupades del municipi d'Onda, especialment d'aquelles que
pertanyen a col·lectius amb més dificultats per a l'accés a l'ocupació, intervenint en els
distints àmbits que obstaculitzen el seu accés al mercat de treball i facilitant la seua inserció
laboral oferint-los un Servei d'acompanyament, tutorització i formació que li proporcionen els
recursos necessaris i faciliten la seua incorporació al mercat laboral.
Vist el cost del projecte per a l'exercici 2016-2017 que ascendix a 144.777,91 euros.

Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit núm. 2.2016.1.24535 de
18 de novembre de 2016 (salaris), i 2.2016.1.24501, de 17 de novembre de 2016 (seguretat
social), per a l'any 2016 i els números d'operació 2.2016.8.00126 i 2.2016.8.00127 per a
l'any 2017
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.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de delegació de competències en
la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el projecte denominat “Servei d'Assessorament i Intermediació Laboral” i la
seua memòria d'actuació.
Segon. Donar la publicitat adequada al projecte per mitjà de la seua difusió en la pàgina web
municipal i el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Proyectos e
Instalaciones Eléctricas J. Fernández, SL.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 28 de novembre 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 14 d'octubre de 2016, va acordar adjudicar
a Proyectos e Instalaciones Eléctricas J. Fernández, SL una subvenció per import de 823,51
euros.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament de la subvenció presentada per Proyectos e
Instalaciones Eléctricas J. Fernández, SL en data 9 de novembre de 2016 (NRE 21823).
Vist que la interessada es troba al corrent en el compliment de les obligacions davant de la
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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 emès per la
tècnic de comerç, turisme i ocupació en data 28 de novembre 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
Proyectos e Instalaciones
Eléctricas J. Fernández, SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament 100% subvenció
concedida

823,51 €

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.
1.7. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 d'Antonio García Catalán.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 23 de novembre 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 15 de juliol de 2016, va acordar adjudicar a
Antonio García Catalán una subvenció per import de 1.000,00 euros.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament de la subvenció presentada per Antonio García
Catalán en data 11 de novembre de 2016 (NRE 21966).
Vist que l'interessat 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 emès per la
tècnic de comerç, turisme i ocupació en data 22 de novembre 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”.
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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
Antonio García Catalán

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 l'interessat 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.
1.8. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Fundación Monseñor
Fernando Ferris.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 23 de novembre 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 16 de setembre de 2016, va acordar
adjudicar a Fundación Monseñor Fernando Ferris una subvenció per import de 2.000,00
euros.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament de la subvenció presentada per Fundación
Monseñor Fernando Ferris en data 11 de novembre de 2016 (NRE 21968).
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 emès per la
tècnic de comerç, turisme i ocupació en data 22 de novembre 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:
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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
Fundación
Fernando Ferris

Monseñor

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament 100% subvenció
concedida

2.000,00 €

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.
1.9. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Home Depot Logística,
SL.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 23 de novembre 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 16 de setembre de 2016, va acordar
adjudicar a Home Depot Logística, SL una subvenció per import de 700,00 euros.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament de la subvenció presentada per Home Depot
Logística, SL en data 8 de novembre de 2016 (NRE 21725).
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 emès per la

tècnic de comerç, turisme i ocupació en data 22 de novembre 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
Home Depot Logística, SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament 100% subvenció
concedida

700,00 €

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.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta d'acceptació de la subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Ocupació, destinada a la contractació de persones
desocupades, en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana,
per a l'exercici 2016 EMCORP.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 28 de novembre de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 8/2016 de 7 de juliol de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en el Programa Iniciativa Social en col·laboració amb les
corporacions locals de la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana d'11 de juliol de 2016.
Vista la resolució de 19 de juliol de 2016, de la directora general del Servei Valencià
d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016, les subvencions
destinades a la contractació de persones desocupades en col·laboració amb les
corporacions locals de la comunitat valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, núm. 7833, de data 21 de juliol de 2016.
Vist que l'Ajuntament d'Onda, mitjançant un acord de la Junta de Govern de 29 de juliol de
2016 va aprovar el projecte i sol·licitud de subvenció a la Conselleria, per a la contractació
de 20 persones desocupades, durant 4 mesos i amb una jornada del 37,50 hores, per a
realitzar activitats relacionades amb: neteja d'espais urbans i rústics (10 persones), servicis
múltiples (4 persones), manteniment de mobiliari urbà i parcs (4 persones) i preparació de
material i espais per a esdeveniments (2 persones).
Vista la resolució de la Directora d'Ocupació i Formació del SERVEF, de concessió de
subvenció per import de 7.500 euros (Registre entrada número 22498 de 17/11/2016).
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit núm. 2.2016.1.26838 de
24 de novembre de 2016 (salaris), i 2.2016.1.26841, de 24 de novembre de 2016 (seguretat
social), per a l'any 2016 i els números d'operació 2.2016.8.00138 i 2.2016.8.00140 per a
l'any 2017.
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.
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. Acceptar la subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Ocupació per import de 7.500 euros, per a la contractació de 20 persones
desocupades, durant 4 mesos i amb una jornada del 37,50 hores, per a realitzar activitats
relacionades amb: neteja d'espais urbans i rústics (10 persones), servicis múltiples (4
persones), manteniment de mobiliari urbà i parcs (4 persones) i preparació de material i
espais per a esdeveniments (2 persones), en el marc del programa d'ocupació públic
d'interés general i social EMCORP 2016.
Segon. Comunicar este acord a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.
Tercer. Que pel servici corresponent es justifique la inversió, d'acord amb les bases de la
convocatòria i es demane l'entrega de la subvenció.
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.
1.11. Proposta d'acceptació de la subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Ocupació, destinada a la contractació de persones
jóvens desocupades en col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat
Valenciana.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 28 de novembre de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 8/2016 de 7 de juliol de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en el Programa Iniciativa Social en col·laboració amb les
corporacions locals de la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana d'11 de juliol de 2016.
Vista la resolució de 19 de juliol de 2016, de la directora general del Servei Valencià
d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016, les subvencions
destinades a la contractació de persones jóvens desocupades en col·laboració amb les
corporacions locals de la comunitat valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, núm. 7833, de data 21 de juliol de 2016.
Vist que l'Ajuntament d'Onda, mitjançant un acord de la Junta de Govern de 29 de juliol de
2016 va aprovar el projecte i sol·licitud de subvenció a la Conselleria, per a la contractació
de 3 persones jóvens desocupades.
Vista la resolució de la Directora d'Ocupació i Formació del SERVEF, de concessió de
subvenció per import de 15.000 euros (Registre entrada número 22244 de 15/11/2016).
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit núm. 2.2016.1.26840 de
24 de novembre de 2016 (salaris), i 2.2016.1.26841, de 24 de novembre de 2016 (seguretat
social), per a l'any 2016 i els números d'operació 2.2016.8.00142 i 2.2016.8.00141 per a
l'any 2017
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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.
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. Acceptar la subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Ocupació per import de 15.000 euros, per a la contractació de 3 persones jóvens
desocupades, en el marc del Programa d'Iniciativa Social 2016.
Segon. Comunicar este acord a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.
Tercer. Que pel servei corresponent es justifique la inversió, d'acord amb les bases de la
convocatòria i es demane l'entrega de la subvenció.
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.
1.12. Proposta d'acceptació de la subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Ocupació, destinada a la contractació de persones
desocupades per a l'atenció a persones en situació de desocupació de llarga duració
(orientador laboral).
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 28 de novembre de 2016, que diu:
“Vista l'Orde 8/2016 de 7 de juliol de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Ocupació, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la
concessió de subvencions en el Programa Iniciativa Social en col·laboració amb les
corporacions locals de la Comunitat Valenciana, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana d'11 de juliol de 2016.
Vista la resolució de 27 de juliol de 2016, de la directora general del Servei Valencià
d'Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 2016, les subvencions
destinades a la contractació de persones desocupades per les corporacions locals de la
comunitat valenciana, per a l'atenció a persones en situació de desocupació de llarga
duració, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7842, de data 2
d'agost de 2016.

Vist que l'Ajuntament d'Onda, mitjançant un acord de la Junta de Govern de 12 d'agost de
2016 va aprovar el projecte i sol·licitud de subvenció a la Conselleria, per a la contractació
d'1 persona desocupació.
Vista la resolució de la Directora d'Ocupació i Formació del SERVEF, de concessió de
subvenció per import de 18.616,74 euros (Registre entrada número 22060 d'11/11/2016).
Vist el certificat de la Intervenció de Fons, sobre retenció de crèdit núm. 2.2016.1.26842 de
24 de novembre de 2016 (salaris), i 2.2016.1.26843, de 24 de novembre de 2016 (seguretat
social), per a l'any 2016 i els números d'operació 2.2016.8.00145 i 2.2016.8.00143 per a
l'any 2017
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.
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 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. Acceptar la subvenció de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Ocupació per import de 18.616,74 euros, per a la contractació d'1 persona
desocupada, per a realitzar activitats d'atenció a persones parades de llarga duració en el
Programa d'Iniciativa Social.
Segon. Comunicar este acord a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.
Tercer. Que pel servici corresponent es justifique la inversió, d'acord amb les bases de la
convocatòria i es demane l'entrega de la subvenció.
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.
1.13. Proposta per a declarar desert l'expedient de contractació del servei "Projecció
de pel·lícules en les sales de la Cassola i Mònaco, lloguer i transport de les pel·lícules
del cine d'estrena i manteniment de la sala de projeccions del Mònaco".
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 23 de novembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient 453/2016/13, tramitat per a la licitació del contracte "Projecció de pel·lícules
en les sales de la Cassola i Mònaco, lloguer i transport de les pel·lícules del cine d'estrena i
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manteniment de la sala de projeccions del Mònaco".
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 28/10/2016, va aprovar l'expedient de
contractació, el compromís de despesa i la seua licitació.
Vist que finalitzat el termini de presentació de pliques el dia 21/11/2016, no s'ha presentat
cap oferta, d'acord amb l'informe emès pel SAT, de data 23/11/2016.
Atès el que disposa l'article 23.2,b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Declarar desert l'expedient per a l'adjudicació del contracte: "Projecció de pel·lícules
en les sales de la Cassola i Mònaco, lloguer i transport de les pel·lícules del cine d'estrena i
manteniment de la sala de projeccions del Mònaco".
Segon. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i a l'Àrea de promoció cultural i
serveis a la ciutadania.
Tercer. Publicar el present acord en el Perfil de contractant municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta de concessió de pròrroga de la llicència d'obres majors a nom d'Óscar
Castro Pereira, per a la finalització de construcció de la vivenda unifamiliar adossada
en l'Av. Serra d'Espadà, número 103.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 30 de novembre de
2016, que diu:
“Vist que a la mercantil Parain Global, S.L se li va concedir llicència d'obres majors per a
l'edificació de tres vivendes unifamiliars adossades en l'Av. Serra d'Espasa, 101, 101 A i 103,
mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2007, atorgant-li un
termini de 60 dies per al seu inici i un altre de díhuit per a l'execució material de les obres.
La Junta de Govern local, en data 26 de gener de 2009, va concedir a la mercantil Parain
Global, S.L una pròrroga de 12 mesos per a la conclusió de les obres.
Amb registre d'entrada de data 16 de setembre de 2016, Victor Sol Galver, Sonia-Amalia
Alfaro López i Oscar Castro Pereira comuniquen el canvi de titularitat de l'obra de referència,
per mitjà de l'aportació de les escriptures de transmissió corresponents, de manera que els
dos primers adquirixen les vivendes unifamiliars adossades A i B (números de policia 101 i
101 A) i Oscar Castro Pereira adquirix la vivenda unifamiliar restant (adossada C, nombre de
policia 103).
S'acredita que les vivendes unifamiliars adossades en que s'ha dividit la llicència són

tècnicament autònomes per ser construccions independents susceptibles de transmissió i
execució individualitzada.
Amb data 25 de novembre de 2016 (registre d'entrada número 22.947), el nou titular de la
vivenda adossada C (nombre de policia 103), Óscar Castro Pereira, ha presentat una
sol·licitud de pròrroga de 18 mesos per a la finalització de les obres.
Vist l'informe emés pel TAG de l'Àrea de Territori i l'arquitecte municipal, de data 29 de
novembre 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, de la Generalitat, d'Ordenació
del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), “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”. Amb l'actual normativa no es limita
l'atorgament de pròrrogues a una sola, com en la normativa anterior.
Considerant que de conformitat amb allò que disposa larticle 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2
d'abril, de Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de
Govern local, per Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny.
Per tot això, i vist que no s'ha declarat expressament la caducitat de l'expedient.
PROPOSA:
Primer. Concedir a Óscar Castro Pereira, amb N.I.F. , i domicili a efecte de notificacions en ,
quant a nou titular, una pròrroga de 18 mesos per a la conclusió de les obres de construcció
de la vivenda unifamiliar adossada C (número de policia 103), sítia en l'Avinguda Serra
d'Espadà, emparada en la llicència d'obres majors concedida el 29 de gener de 2007 a
Parain Global, SL, i que tindrà efectes a partir de la data de notificació.
Segon. Notificar el present acord als interessats.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta de concessió de pròrroga de la llicència d'obres majors a nom Víctor
Sol Gálver i Sonia-Amalia Alfaro López, per a la finalització de construcció de les
vivendes unifamiliars adossades en l'Av. Serra d'Espadà, núm. 101 i 101 A.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 28 de novembre de
2016, que diu:
“Vist que a la mercantil Parain Global, S.L se li va concedir llicència d'obres majors per a
l'edificació de tres vivendes unifamiliars adossades en l'Av. Serra d'Espasa, 101, 101 A i 103,
mitjançant un acord de la Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2007, atorgant-li un
termini de 60 dies per al seu inici i un altre de DÍHUIT MESOS per a l'execució material de
les obres.
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La Junta de Govern local, en data 26 de gener de 2009, va concedir a la mercantil Parain
Global, S.L una pròrroga de 12 mesos per a la conclusió de les obres.
Amb registre d'entrada de data 16 de setembre de 2016, Victor Sol Galver, Sonia-Amalia
Alfaro López i Oscar Castro Pereira comuniquen el canvi de titularitat de l'obra de referència,
per mitjà de l'aportació de les escriptures de transmissió corresponents, de manera que els
dos primers adquirixen les vivendes unifamiliars adossades A i B (números de policia 101 i
101 A) i Oscar Castro Pereira adquirix la vivenda unifamiliar restant (adossada C, nombre de
policia 103).
S'acredita que les vivendes unifamiliars adossades en que s'ha dividit la llicència són
tècnicament autònomes per ser construccions independents susceptibles de transmissió i
execució individualitzada.
Amb data 10 de novembre de 2016 (registre d'entrada núm. 21.877), els nous titulars de les
vivendes adossades A i B (números de policia 101 i 101 A), Victor Sol Galver i Sonia-Amalia
Alfaro López, han presentat una sol·licitud de pròrroga de 12 mesos per a la finalització de
les obres.
Vist l'informe emés pel TAG de l'Àrea de Territori i l'arquitecte municipal, de data 24 de
novembre 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, de la Generalitat, d'Ordenació
del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), “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”. Amb l'actual normativa no es limita
l'atorgament de pròrrogues a una sola, com en la normativa anterior.
Considerant que de conformitat amb allò que disposa larticle 21.1.q) de la Llei 7/85, de 2
d'abril, de Bases del Règim Local, de 18 d'abril, en relació amb l'article 41.9 del Reial Decret
2568/1.986, de 28 de novembre, l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a
l'atorgament de la llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de
Govern local, per Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny.
Per tot això, i vist que no s'ha declarat expressament la caducitat de l'expedient.
PROPOSA:
Primer. Concedir a Víctor Sol Gálver i Sonia-Amalia Alfaro Lópéz, amb N.I.F.
i ,
respectivament, i domicili a efecte de notificacions en , quant a nous titulars, una pròrroga de
12 mesos per a la conclusió de les obres de construcció de les vivendes unifamiliars
adossades A i B (números de policia 101 i 101 A), síties en l'Avinguda Serra d'Espadà,
emparades en la llicència d'obres majors concedida el 29 de gener de 2007 a Parain Global,
SL, i que tindrà efectes a partir de la data de notificació.
Segon. Notificar el present acord als interessats.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.16. Proposta de concessió de la llicència municipal d'edificació sol·licitada per
Comunitat de Propietaris El Pla 17, per a instal·lació de barandat pluvial en mitgeres i
reparació d'humitats en la planta baixa de l'edifici, en la plaça El Pla, número 18.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 29 de novembre de
2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/51, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació de la
Comunitat de Propietaris El Pla 17, amb CIF i domicili a efecte de notificacions en la plaça
El Pla, número 18 5t, d'Onda, per a la instal·lació de barandat pluvial en mitgeres i reparació
d'humitats en la planta baixa de l'edifici, en la plaça El Pla, número 18, segons projecte
redactat per l'arquitecta tècnica Belén Gaya Fuentes i visat pel col·legi professional
corresponent, amb data 4 de juliol 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, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències. L'edifici
és un immoble modern que no està inclòs en el catàleg de patrimoni arquitectònic.
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.
Vist que hi ha informe favorable de Conselleria de Cultura, Direcció Territorial de Cultura de
Castelló, de data 21 de novembre de 2016, en el que resol autoritzar el projecte d'obres
d'instal·lació de barandat pluvial en mitgeres i reparació d'humitats en la planta baixa de
l'edifici, redactat per l'arquitecta tècnica Belén Gaya Fuentes, tenint en compte que les
considera obres de manteniment o renovació d'elements de relativa incidència en el
conjunt.
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
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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 la Comunitat de Propietaris El Pla 17,
amb CIF i domicili a efecte de notificacions en la plaça El Pla, número 18 5t, d'Onda, per a
la instal·lació de barandat pluvial en mitgeres i reparació d'humitats en la planta baixa de
l'edifici, en la plaça El Pla, número 18, amb referència cadastral 3773838YK3237D, segons
projecte redactat per l'arquitecta tècnica Belén Gaya Fuentes i visat pel col·legi professional
corresponent, amb data 4 de juliol de 2016. El pressupost de les obres és de 32.877,43 €, i
el constructor Refarcons, SL.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 219.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en
relació amb l'article 12 del Decret de 17 de juny de 1.955 pel qual s'aprova el Reglament de
Servicis de les Corporacions Locals.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanyen a la
llicència d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció 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. Les plaques a col·locar hauran de ser d'un material, color i textura que s'integren el màxim
en l'entorn. Es prohibixen els acabats metàl·lics, reflectors, plastificats o de colors impropis
en el CHP.
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.

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.
1.17. Proposta de concessió de la llicència municipal d'edificació sol·licitada per
Vanesa Soriano Dionis, per a la reforma de fatxada de vivenda unifamiliar en el carrer
Mare de Déu dels Àngels, número 13.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 30 de novembre de
2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/38, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors de
Vanesa Soriano Dionis, amb NIF i domicili a efecte de notificacions en , per a la reforma de
fatxada de vivenda unifamiliar, en el carrer Mare de Déu dels Àngels, número 13, segons
projecte redactat per l'arquitecta tècnica Betlem Gaia Fonts i visat pel col·legi professional
corresponent, amb data 11 d'octubre 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, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències ni en el
catàleg de patrimoni arquitectònic municipal de 1.989.
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 15 de novembre de 2016, en el que resol autoritzar el projecte d'obres de
reforma de fatxada de vivenda unifamiliar, redactat per l'arquitecte José Luis Mazuecos
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Muñoz. En el cas que durant el seguiment arqueològic de les obres apareguera alguna
resta o element arqueològic/etològic o arquitectònic d'interés, s'haurà de paralitzar l'obra i
comunicar-ho a este 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'obres a Vanesa Soriano Dionis, amb NIF i domicili a
efecte de notificacions en , per a la reforma de fatxada de vivenda unifamiliar, en el carrer
Mare de Déu dels Àngels, número 13, amb referència cadastral 3973935YK3237D0001GR,
segons projecte redactat per l'arquitecta tècnica Betlem Gaia Fonts i visat pel col·legi
professional corresponent, amb data 11 d'octubre de 2016. El pressupost de les obres és
de 12.022,31 €, i el constructor Vicente Fabregat Martínez.
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 de l'arqueòleg
titular del seguiment.
5. Els materials trobats hauran de depositar-se en el Museu d'Arqueologia i Història d'Onda.
6. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
7. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes.
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. Autoritzar l'ocupació de la via pública en una superfície de 4,5 m2 durant 5 dies.
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.
1.18. Proposta de desestimació del recurs de reposició interposat per Gerardo Chiva
Rovira, contra la denegació de l’Ajuda de transport interurbà línia regular per a
l'alumnat d'Educació Postobligatòria: Educació Universtària (Universitat Jaume I),
Batxillerat i Formació Professional, curs acadèmic 2016-2017 a la seua filla Marta
Chiva Sanz.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 29 de novembre de 2016, que diu:
“Vist l'expedient d'Ajudes de transport interurbà línia regular per a l'alumnat d'Educació
Postobligatòria: Educació Universitària (Universitat Jaume I), Batxillerat i Formació
Professional, curs acadèmic 2016-2017.
Vist que per acord de la Junta de Govern de data 21 d'octubre de 2016, es va acordar
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denegar l'ajuda de transport interurbà línia regular per a l'alumnat d'Educació Postobligatòria
del curs acadèmic 2016-2017 a Marta Chiva Sanz, per no complir el requisit d'estar
matriculada en el present curs acadèmic en un curs de batxillerat diferent a les modalitats
que es poden cursar als centres educatius d'Onda, d'acord en alló establert a les bases de la
convocatòria en el punt 6C).
Vist el recurs de reposició interposat per Gerardo Chiva Rovira, pare de Marta Chiva Sanz,
contra l'acord esmentat, registre d'entrada número 21327 de data 2 de novembre de 2016,
en el què al·lega no estar d'acord amb la resolució ja que les asignatures impartides en l'IES
Broch i Llop s'adapten millor a l'especialitat de disseny industrial.
Vist l’escrit que s’adjunta a l’esmentada reclamació signat pel Cap d’Estudis de l’IES
Professor Broch i Llop de Vila-real en el que diu: «que l’alumna Marta Chiva Sanz, amb DNI ,
està matriculada en el present curs acadèmic 2016-2017 en el segon curs del Batxillerat
científic en aquest institut. Així mateix, aquesta alumna cursa les assignatures optatives de
Dibuix Tècnic II i Tecnologia Industrial II, perquè els seus estudis estan encaminats als seus
projectes d’estudiar en un futur alguna carrera de la branca del Disseny Industrial».
Vist que a la pàgina web del centre IES Serra d’Espadà d’Onda i confirmat aquest fet per la
direcció del centre en el Segon curs de Batxillerat, Modalitat Ciències i Tecnologia, es poden
cursar les assignatures optatives de Dibuix tècnic II i Tecnologia industrial II.
Vist l’informe de la técnica d’Educación de data 22 de novembre de 2016.
Atés el disposat als artícles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i el disposat a la Llei 28/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, en l'Ordenança General de Subvencions d'aquest
Ajuntament, aprovada per acord plenari de data 30 de gener de 2006 i publicada al BOP
número 31, de data 14 de març de 2006, i de les Bases específiques reguladores d'aquesta
convocatòria.
PROPOSE
Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat per Gerardo Chiva Rovira, contra la
denegació a l'Ajuda de transport interurbà línia regular per a l'alumnat d'Educació
Postobligatòria del curs acadèmic 2016-2017, a la seua filla Marta Chiva Sanz.
Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada als efectes oportuns.”
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. 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

