AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 20
Data: 23 de maig de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.10 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
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
Excusa l'assistència:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 13 de maig 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. 47/2016.
1.3. Proposta d'aprovació del document denominat “ Criteris i Directrius per a la incorporació de
clàusules socials i mediambientals en els procediments de contractació competència de la
Junta de Govern de l'ajuntament d'Onda.”
1.4. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de serveis: “Porteria i control
d'accessos de la campa de camions”
1.5. Proposta de denegació d'ajudes a domicili (SAD) a partir del mes de març de l'exercici
2016.
1.6. Proposta de denegació d'ajudes a domicili (SAD) corresponents a l'exercici 2016.
1.7. 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 13 de maig de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 13 de maig 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. 47/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 17 de maig de 2016, que diu:
“Silvia Cerdá Alfonso, Regidora delegada d´Intervenció, Gestió pressupostària i Recaptació,
fent ús de les facultats que m'han sigut delegades per decret de l'alcaldia núm. 1337/2015
de 22 de juny, modificat per decret de l´alcaldia número 1869/2015, de modificació i
ampliació de competències en la Junta de Govern Local, reassignació de matèries a Àrees
organitzatives i ampliació i correcció de delegació de competències en tinents d´alcalde i
regidors.
Vistes les següents certificacions:
DATA

EMPRESA

04-04-16

CONSTRUCCIONES
FRANCÉS SA

Nº
Certificació

Final

OBRA

«Remodelación
del
parque 8 de marzo»

IMPORT

96.263,05€

Vista la conformitat de l´esmentada certificació pel tècnic municipal.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 47/2016, 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:
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Primer. Aprovar la certificació següent:
DATA

EMPRESA

04-04-16

CONSTRUCCIONES
FRANCÉS SA

Nº
Certificació

Final

OBRA

«Remodelación
del
parque 8 de marzo»

IMPORT

96.263,05€

Segon. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 47/2016 per import de 500.510,09 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 del document denominat “ Criteris i Directrius per a la
incorporació de clàusules socials i mediambientals en els procediments de
contractació competència de la Junta de Govern de l'ajuntament d'Onda.”
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 17 de maig de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de promoure la incorporació d'objectius socials i ambientals en
l'adjudicació i execució dels contractes públics, amb plena adequació a la normativa de
contractació pública, arreplega en el RDL 3/201, de 14 de novembre por el qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i Directiva 2004/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública.

Considerant que s'han elaborat uns criteris i directrius que servixen per a plantejar

diverses opcions d'incorporació de temàtiques socials i ambientals en les distintes fases del
procediment de licitació i execució de contractes públics, la competència de les quals
correspon a la Junta de Govern amb plena seguretat jurídica.
A resultes de tot això, els criteris s'incorporaran per mitjà de clàusules concretes que es
podran incorporar als plecs tècnics de contractes públics que encaixen en els supòsits
establits, en funció del tipus, objecte i naturalesa de cada contracte.
Vist que el contingut dels criteris i directrius és el que es troba en l'expedient de referència i
que s'ha remés esborrany del mateix als diferents grups municipals als efectes de
presentació de suggeriments, sense que conste cap respecte d'això.
Vist l'informe favorable de l'oficial major de data 17 de maig de 2016
Considerant 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.
PROPOSA:
Primer.- Aprovar el document denominat “Criteris i Directrius per a la incorporació de
clàusules socials i mediambientals en els procediments de contractació competència de la
Junta de Govern de l'ajuntament d'Onda”, de conformitat amb el document que es troba en
l'expedient.
Segon.- Traslladar els dits criteris als diferents departaments municipals als efectes de la
seua presa en consideració en els termes assenyalats en els mateixos.
Tercer.- Procedir a la publicació del document en el Butlletí Oficial de la Província.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de serveis: “Porteria i
control d'accessos de la campa de camions”
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de maig de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 03/04/2013, va adjudicar a Fullcontrol,
SL, el contracte: “Porteria i control d'accessos de la campa de camions”, formalitzat en data
15/04/2013, amb una duració inicial de 2 anys, prorrogable anualment fins un màxim de 3
anys.
Vist que el contracte no ha sigut prorrogat, per la qual cosa el mateix va finalitzar el
15/04/2015, i que s'ha firmat la corresponent acta de recepció en data 17/04/2015.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
depositar fiança definitiva, per import de 5.254,96 €, carta de pagament amb número
d'operació 3.2013.1.00376, de data 27/03/2013.
Vist que ha transcorregut el termini d'1 any fixat com a període de garantia.
Vist l'anunci publicat en el Perfil de Contractant i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per
un termini de 15 dies, a què no s'ha presentat cap reclamació.
Vist l'informe redactat per l'enginyer municipal, de data 02/05/2016, en el que manifesta que
no hi ha inconvenients respecte a l'execució material del contracte que impedisquen la
devolució de la garantia definitiva.
Vist l'informe de Tresoreria de data 29/04/2016.
Atès el que disposa l'article 102 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).

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

Considerant 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. Tornar a la mercantil Fullcontrol, SL, CIF la fiança depositada en concepte de
garantia definitiva del contracte: "Porteria i control d'accessos de la campa de camions", per
import de 5.254,96 €, carta de pagament amb número d'operació 3.2013.1.00376.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en les
oficines de la Tresoreria municipal l'original de la carta de pagament.
Tercer. Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, als efectes
pressupostaris i comptables oportuns, i a l'Àrea de territori, sostenibilitat i dinamització
econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de denegació d'ajudes a domicili (SAD) a partir del mes de març de
l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 18 de maig de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajuda
individualitzada d'emergència per a la prestació d'ajuda a domicili corresponent a l'exercici
2016.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 18 de maig de 2016.
Considerant que l'art. 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema
de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establix que correspon a les
Entitats Locals Municipals, la gestió dels programes i de les ajudes econòmiques que li puga
encomanar l'Administració de la Generalitat, segons es determina mitjançant un acord
d'ambdós Administracions, dins del marc del Pla Concertat que es desenvolupe
reglamentàriament.
Considerant el que disposen les Bases específiques reguladores del Servei d'Ajuda a
Domicili de l'Ajuntament d'Onda, aprovades per la Junta de Govern Local d'11 de desembre
de 2015 i publicades en el BOP núm. 157, de 22 de desembre de 2015.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Atés el dispost en 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 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències, en

el punt quart, B, s'atribueix a la Junta de Govern Local: “12. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSE
Primer. Denegar les següents ajudes individualitzades d'emergència per a la prestació del
Servei d'Ajuda a Domicili a partir del mes de març de l'exercici 2016 pel motiu que s'indica
en cada cas:
NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

1

20/16 SAD

SAD

CAUSA
DENEGACIÓ
1

Causa de denegació:
1. Per superar la renda per capita fixada i tindre xarxa familiar de suport.

Segon. Notificar la present resolució als interessats. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta de denegació d'ajudes a domicili (SAD) corresponents a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 18 de maig de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajuda
individualitzada d'emergència per a la prestació d'ajuda a domicili corresponent a l'exercici
2016.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 18 de maig de 2016.
Considerant que l'art. 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema
de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establix que correspon a les
Entitats Locals Municipals, la gestió dels programes i de les ajudes econòmiques que li puga
encomanar l'Administració de la Generalitat, segons es determina mitjançant un acord
d'ambdós Administracions, dins del marc del Pla Concertat que es desenvolupe
reglamentàriament.
Considerant el que disposen les Bases específiques reguladores del Servei d'Ajuda a
Domicili de l'Ajuntament d'Onda, aprovades per la Junta de Govern Local d'11 de desembre
de 2015 i publicades en el BOP núm. 157, de 22 de desembre de 2015.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Atés el dispost en 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 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències, en
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el punt quart, B, s'atribueix a la Junta de Govern Local: “12. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSE
Primer. Denegar les següents ajudes individualitzades d'emergència per a la prestació del
Servei d'Ajuda a Domicili de l'exercici 2016 pel motiu que s'indica en cada cas:
NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

1
2
3

68/16 SAD
69/16 SAD
70/16 SAD

SAD
SAD
SAD

Causa de denegació:
1. Per superar la renda per capita fixada i tindre xarxa familiar de suport.

Segon. Notificar la present resolució als interessats. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. 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.

CAUSA
DENEGACIÓ
1
1
1

