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: 19
Data: 13 de maig 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)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Andrés Vicente García García, interventor
José-Blas Molés Alagarda, secretari
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 6 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. 40/2016.
1.3. Proposta d'aprovació de les bases per a la concessió per l'Ajuntament d'Onda de 15
beques de formació en pràctiques a estudiants.
1.4. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes d'abril de 2016.
1.5. Proposta de rectificació de l'acord 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.
1.6. Proposta de rectificació de l'acord d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de
Ciutadania (RGC) corresponent als mesos de setembre 2015 a febrer 2016 de
l'expedient núm. 3TC12084R00182010.
1.7. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis socials de la
comissió de valoració del mes de maig de 2016 (ordinària).
1.8. Proposta d'aprovació de les ajudes de lloguer social del programa "Onda sin desahucios"
corresponents a la comissió de valoració del mes de maig de 2016 (ordinària).
1.9. Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació d'edificis i
vivendes d'Onda.
1.10.Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la mercantil “G.M.
Recambios y Servicios Cerámicos, SL” per a rehabilitació de nau industrial en el carrer
Camí Colador, núm. 17 (Polígon Colomer).
1.11.Proposta de desestimació del recurs de reposició presentat per Bar Restaurante
Gallego, CB, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de març de 2016.
1.12.Proposta d'adjudicació d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda,

2016.
1.13.Proposta de sol·licitud a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, del
distintiu Green Commerce, per a diversos establiments d'Onda.
1.14.Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques
formatives no laborals de l'alumnat del curs "Servici bàsic de restauració".
1.15.Proposta d'aprovació dels convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques
formatives no laborals de l'alumnat del curs "Transport de mercaderies".
1.16.Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis:
"Manteniment i suport tècnic per als sistemes d'informació d'arxiu, biblioteca i serveis
socials: Opendoc, catàleg audiovisual biblioteca, suport per a escolarització, gestió de
rebuts per a serveis socials i gestió d'avisos 010".
1.17.Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte: "Subministrament
de combustible a vehicles i edificis municipals".
1.18.Proposta d'aprovació de la 2a pròrroga del contracte del subministrament:
“Subministrament d'energia elèctrica”.
1.19.Proposta d'aprovació de l'expedient per a la concessió de les parades 3, 10, 17, 18, 19
i 32 del Mercat municipal.
1.20.Proposta d'adjudicació del contracte de serveis: "Tancaments metàl·lics per al
manteniment de la ciutat i edificis municipals".
1.21.Proposta de rectificació de error material de l'acord de la Junta de Govern Local de
data 8 d'abril de 2016 de pagament d’ajudes del Xec d'Escola Infantil curs escolar
2015/2016, corresponent al mes de març de 2016.
1.22.Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs escolar
2015/2016, corresponents al mes d'abril de 2016.
1.23.Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs escolar
2015/2016, convocatòria extraordinària, corresponents al mes d'abril de 2016.
1.24.Proposta d'adjudicació de subvencions per a la realització de programes culturals i de
participació ciutadana, pressupost 2016.
1.25.Proposta d'adjudicació de subvencions per a la realització d'activitats esportives per a
entitats sense ànim de lucre d'Onda, pressupost 2016.
1.26.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 6 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 6 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. 40/2016.
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Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació d'11 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.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 40/2016, 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.
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 proposta d'operacions a ordenar núm. 40/2016 per import de 207.313,97 euros
corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.3. Proposta d'aprovació de les bases per a la concessió per l'Ajuntament d'Onda de
15 beques de formació en pràctiques a estudiants.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social d'11 de maig de 2016, que diu:
“Vista la proposta d'inici de l'expedient de la tinent alcalde de l'Àrea d'Administració, Servicis
Municipals i Política Social, de data 10 de maig de 2016.

Vist l'expedient 214/2016/8, tramitat per a l'aprovació de les bases per a la concessió per
l'Ajuntament d'Onda de 15 beques de formació en pràctiques a estudiants.
Considerant que la finalitat de les beques seria proporcionar als estudiants de cicles
formatius i estudiants universitaris una formació en pràctiques complementària als estudis
que estan realitzant, per mitjà del coneixement pràctic del funcionament d'una administració
pública, de manera que puguen posar en pràctica els coneixements que estan adquirint
durant la seua formació, i proporcionar-los una experiència que puga facilitar-los la inserció
en el món laboral al finalitzar els seus estudis.
Considerant el que preveu l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, respecte de la comunicació de dades referents a esta convocatòria a la Base
de Datos Nacional de Subvenciones.
Vista l'Ordenança General de Subvencions d'Onda, aprovada en data 30 de gener de 2006 i
publicada en el BOP número 31, de 14 de març de 2006 i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la intervenció de Fons.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de 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 el decret d'alcaldia número 1337/2015 de 22 de juny, de delegació de
competències.
PROPOSA:
Primer. Aprovar les Bases per a la concessió per l'Ajuntament d'Onda de 15 beques de
formació en pràctiques a estudiants.
Segon. Aprovar l'autorització del gasto per import de 24.085,80 euros, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 24100/48001 i 24100/16006 del vigent Pressupost Ordinari.
Tercer. Comunicar l'aprovació de les presents bases a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
Quart. Ordenar la publicació de la convocatòria en el BOP, en el Tauler d'Edictes municipal i
en la pàgina web municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
corresponent al mes d'abril de 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 5 de maig de 2016, que diu:
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“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 5 de maig de 2016.
Considerant el que disposa el Capítol III, article 15.2 de la Llei 9/2007, de 12 de març, de la
Generalitat, de Renda Garantida de Ciutadania de la Comunitat Valenciana i en l'apartat
núm. 2 de les Instruccions 7/2009, de 22 de juny, a seguir en el procediment i tramitació de
la prestació Renda Garantida de Ciutadania, esta s'entén atorgada amb caràcter alimentari,
per a satisfer les necessitats previstes en l'article 142 del Codi Civil (els beneficiaris no
necessitaran complir ni acreditar documentalment el compliment dels requisits arreplegats
en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vist l'intervingut i conforme de la proposta per la intervenció municipal.
Atés que de conformitat amb el disposat a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i el decret de l'alcaldia número
1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències que atribuïx a la Junta de Govern:
“Autoritzar i comprometre les despeses de la seua competència. - Reconéixer i liquidar les
obligacions derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el
pagament d'estes obligacions, excepte els relatius a despeses de personal i amortització de
préstecs i liquidació d'interessos”.
PROPOSE:
Primer. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, relacionades en l'annex I corresponents al mes d'abril 2016, per
import total de 3.903,30 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb
núm. operació 2.2016.1.03021) del vigent pressupost general.
Segon. Ordenar el pagament de les mateixes.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de rectificació de l'acord 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 6 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 29 d'abril de 2016, 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.
Vist que l'annex II de la proposta s'ha tramitat per Serveis Socials amb les dades del tercer
al qual se li cedix el dret al cobrament d'una part de l'ajuda i no del beneficiari directe de la
mateixa.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 6 de maig de 2016, que
manifesta l'existència d'un error en el titular de l'annex II.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Rectificar l'annex II de la proposta d'acord 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, de la Junta de Govern Local de 29 d'abril de 2016,
en els termes establits en l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 6 de
maig de 2016 i que consta entre la documentació de l'expedient, adjuntant en el mateix
l'annex II rectificat.
Segon. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta de rectificació de l'acord d'aprovació de la prestació de Renda Garantida
de Ciutadania (RGC) corresponent als mesos de setembre 2015 a febrer 2016 de
l'expedient núm. 3TC12084R00182010.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 6 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de 29 d'abril de 2016, d'aprovació de la prestació
de Renda Garantida de Ciutadania (RGC) corresponent als mesos de setembre 2015 a
febrer 2016 de l'expedient núm. 3TC12084R00182010.
Vist que l'annex II de la proposta s'ha tramitat per Serveis Socials amb les dades del tercer
al qual se li cedix el dret al cobrament d'una part de l'ajuda i no del beneficiari directe de la
mateixa.
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Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 6 de maig de 2016, que
manifesta l'existència d'un error en el titular de l'annex II.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Rectificar l'annex II de la proposta d'acord d'aprovació de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) corresponent als mesos de setembre 2015 a febrer 2016 de
l'expedient núm. 3TC12084R00182010, de la Junta de Govern Local de 29 d'abril de 2016,
en els termes establits en l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 6 de
maig de 2016 i que consta entre la documentació de l'expedient, adjuntant en el mateix
l'annex II rectificat.
Segon. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis
socials de la comissió de valoració del mes de maig de 2016 (ordinària).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 9 de maig de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajudes
individualitzades.
Vist l'informe-proposta tècnica sobre valoració de tals expedients, emès pel director-psicòleg
de l'Equip Social de Base, de 3 de maig de 2016, que indica que la concessió i denegació de
les ajudes s'ajusta a alló que establixen les bases específiques reguladores de les ajudes
econòmiques municipals d'emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent d'Administració, Serveis Municipals i
Política Social i Especial de Comptes, de 4 de maig de 2016, de valoració de les ajudes.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 9 de maig de 2016.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en la proposta, corresponents a les ajudes
d'emergència de la comissió de valoració del mes de maig de 2016 (ordinària), han firmat, i
així consta en la sol·licitud d'ajuda individual en el departament de Serveis Socials, la
declaració de no estar sotmés a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari,
assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

(BOE núm. 276, de 18/11/03) i del compliment d'obligacions de reintegrament de
subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit.
Considerant que també consta en l'expedient, l'informe emés pel servei de recaptació
municipal acreditatiu que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries amb
la Corporació, la validesa del qual acaba el 1 de setembre de 2016.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
Vistes les bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals
d’emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Considerant que l'article 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de Serveis Socials de la
Comunitat Valenciana, establix que correspon a les Entitats Locals Municipals, la gestió dels
programes i de les ajudes econòmiques que li puga encomanar l'Administració de la
Generalitat.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar les ajudes individualitzades de Serveis Socials corresponents a la comissió
de valoració del mes de maig de 2016 (ordinària) segons el detall que s'acompanya:
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
NÚM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

EXPEDIENT
226/16
227/16
229/16
231/16
234/16
236/16
237/16
238/16
240/16
241/16
242/16
244/16
245/16
246/16
249/16
250/16
251/16

CONCEPTE
AFPE(*)
AFPE(*)
ADTE
AFPE(*)
AFPE(*)
AEAI(**)
AFPE(*)
ADTE
AFPE/AEGE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)

QUANTÍA
375,00 €
330,00 €
236,25 €
420,00 €
510,00 €
180,00 €
408,00 €
415,35 €
464,99 €
340,00 €
360,00 €
360,00 €
240,00 €
420,00 €
250,00 €
442,00 €
390,00 €
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NÚM.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
TOTAL

EXPEDIENT
253/16
254/16
255/16
257/16
258/16
260/16
261/16
262/16
263/16
266/16
267/16
268/16
269/16
272/16
273/16
274/16
275/16
276/16
277/16
278/16
279/16
280/16
282/16
286/16
290/16
292/16
294/16
133/16

CONCEPTE
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE/AEGE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)

QUANTÍA
320,00 €
340,00 €
325,00 €
225,00 €
442,00 €
275,00 €
700,00 €
425,00 €
330,00 €
476,00 €
200,00 €
374,00 €
380,00 €
200,00 €
350,00 €
300,00 €
390,00 €
442,00 €
510,00 €
442,00 €
420,00 €
476,00 €
200,00 €
420,00 €
325,00 €
200,00 €
544,00 €
960,00 €
17.132,59 €

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

EXPEDIENT
292/16
293/16

CONCEPTE
AEGE
AEGE

QUANTÍA (*)
500,00 €
884,00 €
1.384,00 €

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

EXPEDIENT
232/16

CONCEPTE
AEAB (**)

AFPE. Ayuda familiar polivalente de emergencia.
AEGE-F. Ayuda de emergencia gastos extraordinarios (farmacia).
AEAB. Ayuda emergencia alimentación básica.
ADTE Ayuda desarrollo tercera edad.

(*) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 2 mesos.
(**) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 4 mesos.

QUANTÍA (*)
816,00 €
816,00 €

Segon. Aprovar les ajudes d'emergència en situacions especials corresponents a la comissió
de valoració del mes de maig de 2016 (ordinària), segons el detall què s'acompanya:
EXP.

DATA VALS
AB
AB
F

QUANTÍA

TOTAL

50,00 €
50,00 €
165,93 €

265,93 €

LG-E 187

14/03/16
05/04/16
26/04/16

LG-E 230

16/03/16
16/03/16
21/04/16
21/04/16

AB
PL
AB
PL

50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

200,00 €

LG-E 41

01/03/16

AB

50,00 €

50,00 €

LG-E 8

14/04/16

AB

50,00 €

50,00 €

TOTAL

565,93 €

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

EXPEDIENT

CONCEPTE

CAUSA DENEGACIÓ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

224/16
225/16
228/16
230/16
233/16
235/16
239/16
243/16
247/16
248/16
252/16
256/16
259/16
264/16
265/16
270/16
271/16
281/16
283/16
284/16
285/16
287/16
288/16
289/16
291/16

AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE

4
1
4
3
4
3
1
1
3
1
1
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
3
3
2

Causa de denegació:
1. Per superar renda per càpita
2. Per canvi de circumstancies i renuncia
3. Per no aconseguir la puntuació mínima de 15 punts per a entrar en els mòduls de les ajudes econòmiques
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4. Per no presentar la documentació suficient en forma i terminis

Quart. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes
individualitzades de Serveis Socials directes als sol·licitants, aprovades en el punt primer A,
relacionades en l'annex I corresponents a la comissió de valoració del mes de maig de 2016
(ordinària), per import total de 17.132,59 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.09310) del vigent pressupost general.
Quint. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses d'ajudes de pagament a
tercer de Serveis Social, aprovades en el punt B, relacionades en l'annex II corresponents a
la comissió de valoració del mes de maig de 2016 (ordinària), per import total de 1.384,00
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació
2.2016.1.09310 ) del vigent pressupost general.
Sext. Autoritzar les despeses d'ajudes d'emergència (vals) i dels plans d'intervenció familiar
(vals), aprovades en el punt primer C, relacionades en l'annex III corresponents a la
comissió de valoració del mes de maig de 2016 (ordinària), per import total de 816,00 euros,
amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació
2.2016.1.09310 ) del vigent pressupost general.
Septim. Autoritzar les despeses dels vals d'emergència, aprovades en el punt segon,
relacionades en l'annex IV corresponents a la comissió de valoració del mes de maig de
2016 (ordinària), per import total de 565,93 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.09310 ) del vigent pressupost general.
Octau. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt quart i quint.
Nove. Notificar la present resolució als interessats i traslladar el present acord a l'Àrea
d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta d'aprovació de les ajudes de lloguer social del programa "Onda sin
desahucios" corresponents a la comissió de valoració del mes de maig de 2016
(ordinària).
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 9 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajudes de lloguer
social del programa "Onda sin desahucios".
Vist l'informe-proposta tècnica sobre valoració de tals expedients, emés pel directorpsicòleg, de 28 d'abril de 2016, que indica que la concessió de les ajudes s'ajusta a alló que
establixen les bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals
d'emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Vist el dictamen de la Comissió informativa permanent d'Administració, Serveis Municipals i
Política Social i Especial de Comptes, de 3 de maig de 2016, de valoració de les ajudes.

Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 9 de maig de 2016.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en la proposta, corresponents a les ajudes
de lloguer social del programa "Onda sin desahucios" de la comissió de valoració del mes de
maig de 2016 (ordinària), han firmat, i així consta en la sol·licitud d'ajuda individual en el
departament de Serveis Socials, la declaració de no estar sotmés en cap prohibició per a
obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03) i del compliment
d'obligacions de reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit.
Considerant que també consta en l'expedient, l'informe emés pel servei de recaptació
municipal acreditatiu que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries amb
la Corporació, la validesa del qual acaba el 4 d'octubre de 2016.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de fons municipal.
Vistes les bases específiques reguladores de les ajudes econòmiques municipals
d'emergència per a l'atenció de necessitats socials vigents.
Considerant que l'article 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de Serveis Socials de la
Comunitat Valenciana, establix que correspon a les Entitats Locals Municipals, la gestió dels
programes i de les ajudes econòmiques que li puga encomanar l'Administració de la
Generalitat.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar les següents ajudes de lloguer de vivenda social del programa "Onda sin
desahucios" corresponents a la comissió de valoració del mes de maig de 2016 (ordinària)
segons el detall que s'acompanya, desenvolupat en l'Annex I:
A. Ajudes a abonar a tercers per transferència bancària
NÚM.
1

EXPEDIENT
1/16 OSD

2

2/16 OSD

CONCEPTE
Lloguer social
"Onda sin desahucios"
Lloguer social
"Onda sin desahucios"

TOTAL
(*) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 6 mesos.

QUANTÍA (*)
1.275,00 €
1.710,00 €
2.985,00 €
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Les ajudes de lloguer social aprovades als expedients núm. 1/16 OSD i 2/16 OSD
s'abonaran directament als propietaris de les vivendes.
Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes de lloguer
de vivenda social del programa "Onda sin desahucios", relacionades en el punt primer
corresponent a la comissió de valoració del mes de maig de 2016 (ordinària), d'acord amb el
detall establit en el mencionat Annex I, per import total de 2.985,00 euros, amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.09099) 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.
1.9. Proposta de concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació
d'edificis i vivendes d'Onda.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i
rehabilitació d'edificis i vivendes d'Onda per a l'exercici 2015.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 6 d'octubre de 2014, va aprovar les bases que
regulen la convocatòria d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de
vivendes i edificis Onda, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes municipal i
en el Butlletí Oficial de la Província número 128 de data 23 d'octubre de 2014.
Vist l'estudi de les sol·licituds presentades per:
–
–
–
–

María Dolores Insa Almer
Carmen Manuela Guinot Badenes
Concepción Eugenio Martí
Rosario Aguilella Safont

Vists els informes de l'arquitecte técnic de l'Oficina Municipal de la Rehabilitació en relació a
les sol·licituds rebudes, i d'acord amb les fotografies i pressupostos de l'actuació detallats
per partides, en els que s'especifiquen els costos dels subministraments del material
ceràmic, als efectes del que disposa la base quinta de les bases reguladores d'esta
convocatòria.
Vist que s'ha comprovat que els sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries, enfront de la Seguretat Social i la Hisenda Municipal.

Vists els informes del TAG d'urbanisme units als expedients favorables a la concessió de la
subvenció, per considerar correcta la documentació aportada i proposta de valoració.
Vist l'informe i valoració de la proposta de resolució tècnica de la sol·licitud aprovada per la
Comissió de valoració en la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització econòmica, en sessió ordinària celebrada 3 de maig de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la intervenció de fons municipal.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora dels
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53,2 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels Entitats Locals; i en la resolució de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny,
d'organització municipal i delegació de competències, que en el punt quart, B atribuïx a la
Junta de Govern, “12. Aprovar tots els actes relatius a subvencions que concedisca
l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSA:
Primer. Concedir les següents subvencions per a finançar ajudes econòmiques per a la
conservació i rehabilitació de vivendes i edificis residencials d'Onda, amb càrrec a l'aplicació
1522 48002 del vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

NIF/CIF

PRESSUPOST
PROTEGIBLE

QUANTIA
SUBVENCIÓ

INSA ALMER, MARÍA DOLORES

6.587,00 €

2.964,15 €

GUINOT BADENES, CARMEN MANUELA

1.211,00 €

363,30 €

EUGENIO MARTI, CONCEPCIÓN

1.375,00 €

481,25 €

SAFONT AGUILELLA, ROSARIO

3.205,00 €

1.602,50 €

12.378,00 €

5.411,20 €

TOTAL

Segon. Aprovar la disposició i el reconeixement de les obligacions corresponents a les
subvencions concedides en el punt anterior per l'import consignat com a quantia de la
subvenció, amb càrrec al RC núm.22016101202.
Tercer. Aprovar l'ordenació de pagament de les obligacions anteriors.
Quart. Notificar este acord als interessats i traslladar a l'Àrea d'Administració, Servicis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
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1.10. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per la
mercantil “G.M. Recambios y Servicios Cerámicos, SL” per a rehabilitació de nau
industrial en el carrer Camí Colador, núm. 17 (Polígon Colomer).
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 10 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/18, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació
presentada per Antonio Gallén Palazón, en nom i representació de la mercantil “G. M.
Recambios y Servicios Cerámicos, SL”, amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions
en , per a la rehabilitació de nau industrial en el carrer Camí Colador, núm. 17, segons
projecte redactat per l'enginyer industrial Jordi Vila Muñoza, visat pel col·legi professional
amb data 4 d'abril de 2016. Hi ha estudi bàsic de seguretat i salut i estudi de gestió de
residus.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que la parcel·la de referència està classificada pel Pla General d'Ordenació Urbana
vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d'Urbanisme amb data
22 de juliol de 1998, com a sòl urbanitzable industrial SUD-9, 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 sense definir que 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.
Considerant que l'article 213.b) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència
urbanística l'objecte de la sol·licitud (obres d'ampliació). 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 “G. M. Recambios y Servicios
Cerámicos, SL”, amb CIF núm.
i domicili als efectes de notificacions en , per a la
rehabilitació de nau industrial en el carrer Camí Colador, núm. 17, amb referència cadastral
6283509YK3268S0017RY, segons projecte redactat per l'enginyer industrial Jordi Vila
Muñoza, visat pel col·legi professional amb data 4 d'abril de 2016. Hi ha estudi bàsic de
seguretat i salut i estudi de gestió de residus. El pressupost declarat de les obres és de
53.103,49 euros, sent el constructor la Reinsu, SL.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, de
conformitat amb l'article 219.1 de la LOTUP.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. No està autoritzat a començar les obres fins a haver presentat la documentació següent:
- designació de tècnic director d'obra i de director d'execució d'obra.
2. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. A la finalització de l'obra haurà d'aportar certificat final d'obra firmat i visat, junt amb
certificat del tractament del residu de construcció per empresa registrada.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Inici: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B)

Execució de les obres: sis mesos, comptat des de la data de la inici.

Els referits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat sempre que la llicència siga conforme amb la
legislació vigent en el moment de sol·licitud de pròrroga.
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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 desestimació del recurs de reposició presentat per Bar Restaurante
Gallego, CB, contra l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de març de 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 3 de maig de 2016, que diu:
“Vist que amb data registre d'entrada 22 d'abril de 2016, i número de registre 7753, es
presenta per Bar Restaurante Gallego, CB, amb CIF número , recurs de reposició contra
l'acord de la Junta de Govern local de data 18 de març de 2016, pel qual es denega la
justificació presentada a la subvenció, amb data registre d'entrada 24 de febrer de 2016, per
extemporània.
Vist que la base 16 de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a restaurants locals que
participen en el producte turístic d'Onda de l'any 2015, marcava com a termini màxim per a
presentar la justificació de la subvenció l'1 de desembre de 2015.
Vist l'informe de desestimació, emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció de fons municipal.
Atès el que disposen les bases que regulen la concessió d'ajudes econòmiques adscrites a
restauradors locals que participen en el producte turístic d'Onda de l'any 2015.
Atès la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en l'article 37.1.c, que
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, 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 a què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSA
Primer. Desestimar el recurs de reposició presentat per Bar Restaurante Gallego, CB, amb
CIF número , amb data 22 d'abril de 2016, contra l'acord de la Junta de Govern local de data
18 de març de 2016, per l'incompliment per l'interessat de les bases que regulen la

concessió d'ajudes econòmiques adscrites a restauradors locals que participen en el
producte turístic d'Onda de l'any 2015.
Segon. Anul·lar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions i l'ordenació de
pagament corresponent a la bestreta del 100% de la subvenció concedida per l'import de
1200 €.
Tercer. Requerir el reintegrament de 1200 euros a Bar Restaurante Gallego, CB,
corresponent al 100% de la subvenció concedida i pagada per l'Ajuntament d'Onda.
Quart. Notificar este acord als interessats i comunicar-ho a l'Àrea d'Administració, Servicis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta d'adjudicació d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 4 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de les bases especifiques reguladores de la
convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l'Ordenança General
de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Estudiades les sol·licituds presentades per:
• Supercarretero, SL (Expte. 00945/2016/13)
• Manuel Miguel Navarrete Ventura (Expte. 00945/2016/15)
• Asiamarket Onda, SL (Expte. 00945/2016/16)
• Heji Wang (Expte. 00945/2016/18
•
Vist que els sol·licitants es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries,
davant de la Hisenda Local, la Hisenda Pública, i la Seguretat Social.
Vistos els informes de la tècnic de comerç, turisme i ocupació units als expedients favorables
a la concessió de les subvencions.
Vist l'informe de la Comissió de valoració d'ajudes econòmiques a la contractació de
persones desocupades d'Onda, 2016, de data 3 de maig de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la Intervenció de fons municipal.
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Atès que la base 12 de la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016 permet la bestreta del 50% de l'import concedit, prèvia sol·licitud.
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 a què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Concedir les següents subvencions per a finançar ajudes a la contractació de
persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a l'aplicació 24100 47000 del vigent
Pressupost Ordinari (RC de 22/01/16 amb número d'operació 2.2016.101083).
PERSONA FÍSICA / JURÍDICA

NIF / CIF

NÚM.
TREBALLADORS

QUANTIA
SUBVENCIÓ

2

3.400,00 €

Manuel Miguel Navarrete Ventura

1

1.200,00 €

Asiamarket Onda, SL

2

1.200,00 €

Heji Wang

1

500,00 €

TOTAL

6.300,00 €

Supercarretero, SL

Segon. Aprovar la disposició de la despesa del punt anterior.

Tercer. Aprovar el reconeixement de les obligacions corresponents a la bestreta del 50% de
les següents subvencions concedides en el punt primer:
PERSONA FÍSICA / JURÍDICA

NIF / CIF

QUANTIA BESTRETA 50%

Asiamarket Onda, SL

600,00 €

Quart. Aprovar l’ordenació de pagament de les obligacions del punt anterior.
Quint. Notificar este acord als interessats, publicar en el tauler d'edictes municipal i en el
Butlletí Oficial de la Província, si és el cas, i traslladar 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.
1.13. Proposta de sol·licitud a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i
Ocupació, del distintiu Green Commerce, per a diversos establiments d'Onda.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 9 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'expedient que s'instruïx en este Ajuntament número 0094/12/16, a fi d'obtindre una
marca que reconega la labor voluntària dels establiments comercials detallistes en la
implantació de bones pràctiques ambientals que fomenten el desenvolupament sostenible, i
que per tant, les empreses tinguen incentius no sols ètics sinó també econòmics per a actuar
més responsablement, convertint-se en un factor més de competitivitat i d'èxit empresarial.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 13 d'agost de 2012, va aprovar un Conveni
de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç
per a la implantació de la metodologia de reducció de l'impacte ambiental de les pimes
comercials desenvolupada en el marc del projecte europeu Life+Green Commerce.
Vist que l'Ajuntament ha formalitzat la participació en el projecte de pimes locals incloses en
els sectors arreplegats en el projecte LIFE+Green segons les dades del Registre d'Activitats
Comercials (RAC).
Vist l'informe final emés amb data 3 de maig de 2016, per la tècnic municipal de comerç,
turisme i ocupació.
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. Traslladar a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació el dit acord,

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

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

perquè concedisquen el distintiu Green Commerce als següents establiments comercials de
la localitat d'Onda:
Nom comercial

Titular

Activitat
Sector d'activitat segons
(epígraf ferramenta Green Commerce
IAE)

Adreça postal (carrer,
número, CP i ciutat)

La Repro Onda

Eva Bagant

6594

Com. Men. De periódicos y
artículos de papelería

Av. Serra d' Espadà
12200 Onda

Hidra Estética

Mª Consuelo
Aguilella

9722

Com. Men. Productos
cosméticos e higiénicos

C/ Carta Pobla 1, 12200
Onda

Esports Lizondo

Juan Lizondo

6596

Com. Menor artículos
deportivos

C/ Francesc Ferrer
Pastor 13, 12200 Onda

Ferreteria Salvia, S.L Concepció
Castillo

6179
6153

Com. May. Ferretería, pintura y Raval de Sant Josep 11,
vidrio
12200 Onda

Iluminación Navarro

José Navarro

6531

Com. Men. Muebles, aparatos
de iluminación y otros articulos
de uso doméstico.

Passatge Algueró s/n,
12200 Onda

Eva Cerdà Joieria

Eva Cerdà

8612

Com. Men. Relojería y joyería.

C/ Virgen del Carmen 14,
12200 Onda

Restauro Taller d'Art

Cristina Benaches 6522

Com. Men. De otros artículos

C/ San Joaquin 39,
12200 Onda

Electrodomésticos
Milla, S.L.

Amando Milla

6532

Com. Men. De
electrodomésticos.

Av. Pais Valencia 124,
12200 Onda

Flors Adrián

Mila Barreda

6597

Com. Men. Flores, plantas,
semillas...

C/ San Blas 3, 12200
Onda

6422
6471

Com. Men. De carne y
productos cárnicos

Av. Pais Valencia 72,
12200 Onda

Cárnicas Ibáñez, C.B Pilar Roger
Electrovisió K.D.

Federico Canelles 6532

Com. Men. De
electrodomésticos.

Av Pais Valencia 69,
12200 Onda

Electrodomésticos
Cervantes S.L.

Enrique Isert

6532

Com. Men. De
electrodomésticos.

Av. Pais Valencia 26
12200 Onda

Servicios Muñoz

Mª José Muñoz

6532

Com. Men. De
electrodomésticos

C/ Ecce-homo 23, 12200
Onda

Onda Solucions
Daniel Herreros
Informatiques, S.L.U.

6592

Com. Men. De ordenadores,
equipos perifericos y
programas informaticos

C/ Ribesalbes 10, 12200
Onda

Mon Menut

Mª Carmen Salas 6539

Com.Men. De textiles.

Av Catalunya 72, 12200
Onda

Optica Santolaria

Elena Santolaria

Com. Men. De artículos
médicos y ortopédicos.

C/ Falcons 1, 12200
Onda

6593

Segon. Notificar el present acord als interessats en l'expedient, per al seu coneixement i als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració per a la realització de

pràctiques formatives no laborals de l'alumnat del curs "Servici bàsic de restauració".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 10 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les Bases elaborades per a la selecció de l'alumnat de l'acció formativa “Servici bàsic
de restauració”, dirigida a persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserta, a
realitzar en els Salons Princesa, aprovades per acord de la Junta de Govern local de data 1
d'abril de 2016.
Vist l'esborrany de conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques formatives no
laborals de l'alumnat del curs "Servici bàsic de restauració", a subscriure entre l'Ajuntament
d'Onda i Bar Restaurante Marbel.
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 conveni de col·laboració per a la realització de pràctiques formatives no
laborals de l'alumnat del curs "Servici bàsic de restauració” entre l'Ajuntament d'Onda i l'entitat
Bar Restaurant Marbel, amb CIF número: .
Segon. Facultar a l'Alcaldia Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Comunicar este acord a l'entitat col·laboradora.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta d'aprovació dels convenis de col·laboració per a la realització de
pràctiques formatives no laborals de l'alumnat del curs "Transport de mercaderies".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 10 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les Bases elaborades per a la selecció de l'alumnat de l'acció formativa “Transport de
mercaderies”, dirigida a persones desempleades inscrites en el Programa Onda Inserta, a
realitzar en l'Autoescuela Mijares, aprovades per acord de la Junta de Govern local de data 15
d'abril de 2016.
Vistos els esborranys de convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques
formatives no laborals de l'alumnat del curs "Transport de mercaderies", a subscriure entre
l'Ajuntament d'Onda i les entitats: Home Depot Logística, SL; Castellonense de Ventas i
Distribución, SL; Garcia Sorribes, SL; Rallo Hermanos, SA; Aridos Mijares, SL; i Andrés
Castellar López en nom de Transportes Andrés Castellar.
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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.
PROPOSA:
Primer. Aprovar els convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques formatives no
laborals de l'alumnat del curs "Transport de mercaderies” entre l'Ajuntament d'Onda i les
entitats:
- Home Depot Logística, SL, con CIF número:
- Castellonense de Ventas y Distribución, SL, con CIF número:
- Garcia Sorribes, SL, con CIF número:
- Rallo Hermanos, SA, con CIF número:
- Aridos Mijares, SL, con CIF número:
- Andrés Castellar López en representació deTransportes Andres Castellar, con NIF número
Segon. Facultar a l'Alcaldia Presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Tercer. Comunicar este acord a les entitats col·laboradores.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis:
"Manteniment i suport tècnic per als sistemes d'informació d'arxiu, biblioteca i serveis
socials: Opendoc, catàleg audiovisual biblioteca, suport per a escolarització, gestió
de rebuts per a serveis socials i gestió d'avisos 010".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 10 de maig de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de serveis: "Manteniment i
suport tècnic per als sistemes d'informació d'arxiu, biblioteca i serveis socials: Opendoc,
catàleg audiovisual biblioteca, suport per a escolarització, gestió de rebuts per a serveis
socials i gestió d'avisos 010", el pressupost base de licitació de la qual és de 14.995,00
euros/anuals, més 21% d'IVA (3.148,95 €), que suposa un import total de 18.143,95 € (IVA
inclòs), i una duració de 2 anys, sense que existisca possibilitat de pròrroga.
Vistos els informes favorables del servei de data 03/05/2016 i jurídic de data 10/05/2016.
Vistes les operacions comptables número 2.2016.1.09000 i 2.2016.8.00059, de data
22/04/2016, així com la fiscalització de conformitat d'esta Proposta realitzada per
l'interventor municipal.

Atès el que disposa l'article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), sobre aprovació de l'expedient de contractació i obertura del procediment
d'adjudicació del mateix.
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. Aprovar l'expedient per a la contractació ordinària de “Manteniment i suport tècnic
per als sistemes d'informació d'arxiu, biblioteca i serveis socials: Opendoc, catàleg
audiovisual biblioteca, suport per a escolarització, gestió de rebuts per a serveis socials i
gestió d'avisos 010” (atés que no hi ha urgència ni emergència en la mateixa), per mitjà de
procediment negociat sense publicitat per raó de la quantia i utilitzant diversos criteris de
valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Autoritzar la despesa per un import de 36.287,90 euros. Els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 920 22799 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: .........................................................................................................10.583,97 €
Any 2017 ......................................................................................................... 18.143,95 €
Any 2018 ........................................................................................................... 7.559,98 €

Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el perfil de contractant municipal.
Quart. Invitar a participar a un mínim de 3 empresaris que seran seleccionats d'acord amb
els criteris objectius de solvència establits en el plec de clàusules administratives particulars.
Quint. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea d'Alcaldia (Secció
d'informàtica).”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.17. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte:
"Subministrament de combustible a vehicles i edificis municipals".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 10 de maig de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte: "Subministrament de
combustible a vehicles i edificis municipals", el pressupost base de licitació de la qual és de
45.000,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (9.450,00 €), que suposa un import total de
54.450,00 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys, prorrogable fins a un màxim de 4 anys.
Vistos els informes favorables del servei de data 02/05/2016 i jurídic de data 10/05/2016.
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Vistes les operacions comptables número 2.2016.1.09044 i 2.2016.8.00062, de data
26/04/2016, així com la fiscalització de conformitat d'esta Proposta realitzada per
l'interventor municipal.
Atès el que disposa l'article 110 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), sobre aprovació de l'expedient de contractació i obertura del procediment
d'adjudicació del mateix.
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. Aprovar l'expedient per a la contractació ordinària: “Subministrament de combustible
a vehicles i edificis municipals” (atés que no hi ha urgència ni emergència en la mateixa), per
mitjà de procediment obert i utilitzant diversos criteris de valoració d'ofertes (no sols el preu).
Segon. Autoritzar la despesa per un import de 108.900,00 euros. Els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 920 22103 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: .........................................................................................................31.762,50 €
Any 2017: .........................................................................................................54.450,00 €
Any 2018: ........................................................................................................ 22.687,50 €

Tercer. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Butlletí Oficial de la Província i
en el perfil de contractant municipal.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. Proposta d'aprovació de la 2a pròrroga del contracte del subministrament:
“Subministrament d'energia elèctrica”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 10 de maig de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 23/04/2014, va acordar
adjudicar a Iberdrola Generación, SAU, el contracte per a la prestació del subministrament
de “subministrament d'energia elèctrica”.
Vist que en data 13/05/2014, es va signar el corresponent contracte administratiu, pels preus
unitaris oferits i un màxim anual de 700.000,00 € (21% IVA inclòs), la duració inicial del qual

es va fixar en 1 any, que va finalitzar el 13/05/2015, sent prorrogable fins a un màxim de 4
anys, amb la sol·licitud prèvia expressa del contractista, i aprovada per l'òrgan de
contractació competent.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 04/05/2015, va aprovar la 1a pròrroga
del contracte, per la qual cosa el mateix finalitzarà 13/05/2016.
Vist l'escrit presentat pel contractista en data 06/04/2016, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte per un any més.
Vists l'informe jurídic de data 09/05/2016 i l'informe del servei de data 02/05/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.09384 i 2.2016.8.00066, de data
04/05/2016, i la fiscalització de conformitat de la present proposta realitzada per l'interventor
municipal.
Atès el que disposa l'article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que preveu
expressament la possibilitat de prorrogar els contractes per acord de l'òrgan de contractació.
Atès la competència atribuïda a l'alcalde per l'article 21.1 ñ) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL): “Contractacions i concessions de
qualsevol classe quan el seu import no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del
Pressupost ni, en tot cas, els sis milions d'euros, així com els plurianuals quan la seua
duració no siga superior a quatre anys...”
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.
PROPOSA:
Primer. Aprovar la 2a pròrroga del contracte: “subministrament d'energia elèctrica”, subscrit
amb Iberdrola Generación, SAU, NIF , en data 13/05/2014, per un nou termini d'un any, per
la qual cosa finalitzarà el pròxim 13/05/2017, sent susceptible de nova pròrroga.
Segon. Disposar la despesa per un import de 700.000,00 euros, els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 2016 920 22100 del pressupost vigent on hi ha
crèdit adequat i suficient, i l'import restant amb càrrec a la consignació pressupostària
prevista per a l'exercici 2017.
Tercer. Traslladar del present acord a l'interessat, a l'Àrea de territori, sostenibilitat i
dinamització econòmica i a la intervenció municipal als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.19. Proposta d'aprovació de l'expedient per a la concessió de les parades 3, 10, 17,
18, 19 i 32 del Mercat municipal.
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Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 10 de maig de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 23/04/2012, va aprovar l'adjudicació
de la concessió ordinària de les parades del Mercat Municipal, a l'Associació Local de
Venedors del Mercat Municipal i Pescateria d'Onda, per un cànon de 31.272,00 euros/anuals
(IVA exempt), oferit a la totalitat de les parades del Mercat Municipal, i un termini d'execució
inicial de fins al 24/04/2022, prorrogable per períodes de 5 anys fins al màxim legal permés
(75 anys).
Vist que en data 24/04/2012 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Vista la proposta del tinent alcalde de l'Àrea de territori, sostenibilitat i dinamització
econòmica, de data 03/05/2016, per la que sol·licita la licitació de les parades vacants en
l'actualitat conforme al mix comercial vigent en el Mercat Municipal.
Vist l'informe jurídic favorable emés per l'oficial major en data 10/05/2016.
Vista la necessitat de procedir a la concessió de les parades del Mercat Municipal.
Atesa la proposta necessària per als fins del servei públic, per tractar-se el seu objecte d'una
competència municipal arreplegada en l'article 33.3.g) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la
Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana..
Atès que l'ús privatiu dels béns de domini públic està subjecte a concessió conforme disposa
l'article 78.1.a) del Reial Decret 1.372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
de Béns de les Entitats Locals (RBEL).
Atès que d'acord amb el que disposa l'article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de
Patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP) l'atorgament de concessions sobre béns
de domini públic s'efectuarà per regla general en règim de concurrència.
Atès que conforme a l'article 78.2 RBEL: Les concessions s'atorgaran prèvia licitació,
d'acord amb els articles següents i a la normativa reguladora de la contractació de les
Corporacions Locals.
Atès el que disposa l'article 109 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: A 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 l'article 22 d'esta Llei.
Atès el que disposa l'article 23.2.b) LBRL, en relació amb l'article 24.2 del Reglament
Orgànic Municipal; i l'acord plenari de data 25/06/2015, de delegació de competències en la
Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l'expedient per a la concessió de les parades 3, 10, 17, 18, 19 I 32 per mitjà

de procediment obert, tramitació ordinària i utilitzant diversos criteris de selecció, no sols el
preu.
Segon. Ordenar la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil de
contractant municipal.
Tercer. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.20. Proposta d'adjudicació del contracte de serveis: "Tancaments metàl·lics per al
manteniment de la ciutat i edificis municipals".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 10 de maig de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 18/03/2016, va aprovar la contractació
del servici "tancaments metàl·lics per al manteniment de la ciutat i edificis municipals", el
pressupost base de licitació de la qual és de 35.000,00 euros/anuals, mes 21% d'IVA
(7.350,00 €), que suposa un import total de 42.350,00 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 2
anys, prorrogable fins a un màxim de 4 anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29/03/2016, va aprovar l'expedient de
contractació, la despesa i la seua licitació.
Vistes els operacions comptables número 2.2016.1.06744 i 2.2016.8.00052, de data
21/03/2016, així com la fiscalització de conformitat d'esta Proposta realitzada per
l'interventor municipal.
Vist l'acte d'obertura de la documentació administrativa, de data 19/04/2016, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'obertura de proposicions tècniques del dia 20/04/2016, i l'informe de l'enginyer
municipal, de data 21/04/2016, de valoració de les mateixes, amb el resultat següent:
•
•
•

Juan Manuel Gargallo Escribano ...................................................... 8,00 punts.
Rubén Fabra Santos ......................................................................... 4,70 punts.
CMG Agua y Energía, SL .................................................................. 4,08 punts.

Vist l'acte d'obertura de les proposicions econòmiques del dia 25/04/2016, i la proposta
d'adjudicació emesa per l'enginyer municipal, de data 25/04/2016, amb el resultat següent:
•
•
•

Juan Manuel Gargallo Escribano .................................................... 20,00 punts.
Rubén Fabra Santos ....................................................................... 15,90 punts.
CMG Agua y Energía, SL ................................................................ 15,08 punts.

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 26/04/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Juan Manuel Gargallo Escribano.
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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 3.500,00 €, carta de pagament amb número
d'operació 3.2016.1.00717.
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 Juan Manuel Gargallo Escribano, NIF , com a autor de la
proposició més avantatjosa per a la Corporació, pels preus unitaris establits en el Plec de
prescripcions tècniques amb una baixa del 15% i un màxim anual de 42.350,00 euros (21%
IVA inclòs). La duració inicial del contracte serà de 2 anys prorrogable anualment fins a un
màxim de 4 anys.
Segon. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari del contracte, a fi d'incorporar-les
al contracte administratiu corresponent:
•
•

Temps de resposta 10 minuts.
Renúncia al 100% de l'IPC.

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 84.700,00 euros. Els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 920 21203 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.
Cinqué. Nomenar responsable del contracte a l'enginyer municipal, a qui 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 de l'enginyer municipal
de data 25/04/2016, i tornar-los, si és el cas, la documentació presentada.
Seté. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Vuité. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el perfil de contractant municipal.
Nové. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica
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.
1.21. Proposta de rectificació de error material de l'acord de la Junta de Govern Local
de data 8 d'abril de 2016 de pagament d’ajudes del Xec d'Escola Infantil curs escolar
2015/2016, corresponent al mes de març de 2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 5 de maig de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 8 d'abril de 2016, de pagament d'ajudes
econòmiques del Xec d'Escola Infantil, curs escolar 2015/2016, corresponent al mes de
març de 2016, en el qual es va incloure a la beneficiaria amb nombre de codi 56.
Vist l'informe del Centre d'Educació Infantil Sol Solet, de data 29 de març de 2016, indicant
que la xiqueta amb nombre de codi 56, no ha assistit al centre durant el mes de març de
2016.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació, de rectificació d'errors materials, emès el 25 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 1337/2015 de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local,
PROPOSE:
Primer. Rectificar l'annex I, i II corresponent al mes de març de 2016, del Xec d'Escola
Infantil curs escolar 2015/2016, aprovat per la Junta de Govern Local de data 8 d'abril de
2016, descomptant de la annex I i incorporant al annex II la reducció de l'ajuda del Xec
d'Escola Infantil concedida a Julia Fuertes Araque, amb NIF 53079918N, a benefici de la
seua filla Julia Fuentes Fuertes amb número de codi 56 per import de 40,00 euros, adjuntant
els annexos I i II rectificats.
Segon. 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.
1.22. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs
escolar 2015/2016, corresponents al mes d'abril de 2016.
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Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 5 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les Bases reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a Xec d'Escola
Infantil, curs escolar 2015/2016, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data
23 de març de 2015 i publicades al BOP núm. 37 de data 26 de març de 2015.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 d'octubre de 2015, d'aprovació i
denegació de les ajudes de Xec d'Escola Infantil, de la convocatòria ordinària, corresponent
al curs escolar 2015/2016.
Vist que pel departament d’Educació s’han corroborat els canvis produïts per trasllat o
baixes dels xiquets o xiquetes de les escoles infantils, així com que els beneficiaris
econòmics no estan donant un destí diferent de l’ajuda, cosa que determinaria la seua
immediata retirada i pèrdua de la condició de persona beneficiària de l’ajuda.
Vist que tots els interessats han signat en la sol·licitud d’ajuda del Xec d'Escola Infantil, la
declaració de no estar incurs en cap de les incompatibilitats descrites en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Vists els certificats de l'Agència Tributària, l'informe emès per la Tresoreria de l'Ajuntament
d'Onda i el llistat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Atès el disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en
l’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament, aprovada per acord plenari de
data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de data 14 de març de 2006.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació i Normalització Lingüística de data 5 de maig de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de les ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil del curs
escolar 2015/2016, de la convocatòria ordinària, aprovades per la Junta de Govern Local de
data 16 d'octubre de 2015, corresponents al mes d'abril de 2016, d'acord a l'informe emès
per la tècnica d'Educació de data 5 maig de 2016, relacionades en l'annex I.
Segon. Reconèixer l’obligació de les ajudes del Xec d'Escola Infantil del curs escolar
2015/2016, relacionades al punt anterior, corresponents al mes d'abril de 2016, per import
total de 11.316,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 320 48004 (RC núm.
d’operació 22016101577) del vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar el pagament de les ajudes a les persones beneficiàries del Xec d'Escola

Infantil, d'acord al punt primer.
Quart. Reduir l'autorització i disposició de l'ajuda per import de 160,00 €, corresponents a les
persones beneficiàries del Xec d'Escola Infantil 2015/2016, relacionades en l'annex II del
mes d'abril de 2016.
Cinquè. 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.
1.23. Proposta de pagament d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil curs
escolar 2015/2016, convocatòria extraordinària, corresponents al mes d'abril de 2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 5 de maig de 2016, que diu:
“Vistes les Bases reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a Xec d'Escola
Infantil, curs escolar 2015/2016, aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data
23 de març de 2015 i publicades al BOP núm. 37 de data 26 de març de 2015.
Vist l'acord de la Junta de Governs Local de data 18 de març de 2016, d'aprovació i
denegació de les ajudes de Xec d'Escola Infantil, curs escolar 2015/2016, convocatòria
extraordinària.
Vist que pel departament d’Educació s’han corroborat els canvis produïts per trasllat o
baixes dels xiquets o xiquetes de les escoles infantils, així com que els beneficiaris
econòmics no estan donant un destí diferent de l’ajuda, cosa que determinaria la seua
immediata retirada i pèrdua de la condició de persona beneficiària de l’ajuda.
Vist que tots els interessats han signat en la sol·licitud d’ajuda del Xec d'Escola Infantil, la
declaració de no estar incurs en cap de les incompatibilitats descrites en la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions.
Vists els certificats de l'Agència Tributària, l'informe emès per la Tresoreria de l'Ajuntament
d'Onda i el llistat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Atès el disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en
l’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament, aprovada per acord plenari de
data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de data 14 de març de 2006.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació i Normalització Lingüística de data 5 de maig de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
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PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de les ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil del curs
escolar 2015/2016, de la convocatòria ordinària, aprovades per la Junta de Govern Local de
data 18 de març de 2016, corresponent al mes d'abril de 2016, d'acord a l'informe emès per
la tècnica d'Educació de data 5 de maig de 2016, relacionades en l'annex I.
Segon. Reconèixer l’obligació de les ajudes del Xec d'Escola Infantil del curs escolar
2015/2016, de la convocatòria extraordinària, relacionades en eI punt anterior, corresponent
al mes d'abril de 2016, per import total de 924,75 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2016 320 48004 (RC núm. d’operació 22016101577) del vigent pressupost
general.
Tercer. Ordenar el pagament de les ajudes a les persones beneficiàries del Xec d'Escola
Infantil, d'acord al punt primer.
Quart. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes que pertoquen.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.24. Proposta d'adjudicació de subvencions per a la realització de programes
culturals i de participació ciutadana, pressupost 2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 3 de maig de 2016, que diu:
“Vist l’expedient tramitat per a la concessió de subvencions per a la realització de programes
culturals i de participació ciutadana, pressupost 2016.
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l’Ordenança General
de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 19 de febrer de 2016, va aprovar les bases que
regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de programes
culturals i de participació ciutadana en aquesta població, pressupost 2016, l’anunci de la
qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província
número 26 de data 1 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de
les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana en aquesta població, pressupost 2016,
l’anunci de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la
Província número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist que d'acord amb les certificacions aportades per a les associacions, cap d'elles figure
com a deutora a la Seguretat Social, a la Hisenda Local i a la Hisenda Pública.
Vist l'informe favorable de la tècnic mitjà de Cultura i de la gestora de Festes de data 28

d'abril de 2016.
Vista l'acta dels membres de la Comissió de valoració de subvencions per a programes
culturals i de participació ciutadana, pressupost 2016, de data 3 de maig de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la intervenció de Fons Municipal.
Atès 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 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 numero 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE
Primer. Aprovar la concessió de subvencions per a la realització de programes culturals, i de
participació ciutadana pressupost 2016, a les associacions i per les quanties que s'indiquen
a continuació:
Culturals
ENTITAT O ASSOCIACIÓ

PRESSUPOST
PROJECTE

QUANTITAT
SOL·LICITADA

Agrupació Fotográfica d'Onda “L'Art de la Llum”

4.000,00€

3.000,00€

3.000,00€

Associació Círculo Filatélico, Numismático “Ibn Al-Abbar”

4.100,00€

2.800,00€

2.235,77€

Associació “Amics d'Europa”

4.500,00€

4.500,00€

2.235,77€

Ateneo Cultura y Mercantil d'Onda

6.050,00€

4.537,50€

3.048,78€

Penya Cultural Taurina “Chicuelina”

4.680,00€

3.510,00€

2.642,28€

Associació “Adolor”

6.450,00€

6.450,00€

2.235,77€

1.000€

1.000,00€

750,00€

Cofradía Macarena y Jesús de Medinaceli

5.500,86€

4.125,64€

2.642,28€

Associació “Asperger Castelló”

3.930,00€

3.930,00€

1.626,02€

720,00€

720,00€

540,00€

Associació Cultural y Deportiva San Antonio Abad

2.100,00€

1.575,00€

813,01€

AMPA Unión Musical Santa Cecilia d'Onda

5.020,00€

3.765,00€

1.626,02€

450,00€

450,00€

Associació Rumana d'Onda

Associació “Afibrond”

Associació “Popar i Criar”

PROPOSTA
SUBVENCIÓ

337,50€
23.733,20 €

Participació ciutadana
ENTITAT O ASSOCIACIÓ

PRESSUPOST
PROJECTE

QUANTITAT
SOL·LICITADA

PROPOSTA
SUBVENCIÓ

Grup Scout d'Onda Santíssim Salvador

14.220,00€

6.800,00€

5.294,12€

Associació d'alumnes L'Aladern EPA d'Onda

14.230,00€

7.115,00€

6.470,59€
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Associació “Rellamp”

15.048,40€

15.000,00€

11.176,47€

Vecinos Barrio Tosalet de Onda

4.105,00€

3.450,00€

3.078,75€

4.000€

4.000,00€

3.000,00€

Associació Vecinos Barrio del Castillo

29.019,93€

Segon. Autoritzar i disposar la despesa corresponent per import de 23.733,20 € euros amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 2016 330 48000 (RC número 2.2016.1.00349) i
29.019,93€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2016 232 48000 (RC número
2.2016.1.01826) del vigent pressupost general, d'acord amb el punt primer de la present
proposta.
Tercer. Denegar la concessió de subvencions per a la realització de programes culturals, i de
participació ciutadana pressupost 2016, a les associacions següents:
ENTITAT O ASSOCIACIÓ
Associació Cultural y Deportiva Romería de Onda
Associació d'Esclerosi Multiple de Castelló
Associació Cultural Multilabors d'Onda

PRESSUPOST
ASSOCIACIÓ

QUANTITAT
SOL·LICITADA

MOTIU
DENEGACIÓ

3.500,00€

3.500,00€

A

107.291,04€

2.000,00€

A

3.500,00€

3.500,00€

A

A.- No estar inscrites en el Registre d'Associacions de l'Ajuntament amb una antiguitat
mínima de dos anys, el dia de la publicació de les bases en el BOP.
Quart. Notificar el present acord als interessats i donar trasllat del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.25. Proposta d'adjudicació de subvencions per a la realització d'activitats esportives
per a entitats sense ànim de lucre d'Onda, pressupost 2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 10 de maig de 2016, que diu:
“Vist l’expedient tramitat per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats
esportives per a entitats sense ànim de lucre d'Onda (pressupost 2016)
Vist que el Ple Municipal, en sessió de 30 de gener de 2006 va aprovar l’Ordenança General
de Subvencions que va ser publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 26 de febrer de 2016, va aprovar les bases que
regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització d'activitats
esportives per a entitats sense ànim de lucre d'Onda (pressupost 2016), l’anunci de la qual
va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número
27 de data 3 de març de 2016.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 15 d'abril de 2016, va aprovar la modificació de

les bases que regulen la convocatòria de concessió de subvencions per a la realització
d'activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d'Onda (pressupost 2016), l’anunci
de la qual va ser publicat en el tauler d’edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província
número 49 de data 23 d'abril de 2016.
Vist que d'acord amb les certificacions aportades per a les associacions, cap d'elles figure
com a deutora a la Seguretat Social, a la Hisenda Local i a la Hisenda Pública.
Vist l'informe favorable del tècnic d’esports, per resolució 835/2016 de 19 d’abril, la gestora
de festes de data 28 d'abril de 2016.
Vista l'acta dels membres de la Comissió de valoració de subvencions per a activitats
esportives per a entitats sense ànim de lucre d'Onda (pressupost 2016) de data 3 de maig
de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la intervenció de Fons Municipal.
Atès 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 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 numero 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la concessió de subvencions per a la realització d'activitats esportives per a
entitats sense ànim de lucre d'Onda (pressupost 2016), a les associacions i per les quanties
que s'indiquen a continuació:
ENTITAT ESPORTIVA

PRESSUPOST
PROJECTE

QUANTITAT
SOL·LICITADA

PROPOSTA
SUBVENCIÓ

GRUP D'ESPLAI BOLOS SERRANOS

1.275,00 €

1.275,00 €

804,74 €

CLUB DESPLOME

5.629,00 €

5.629,00 €

3.755,47 €

CLUB DE CAZA SAN ROQUE

10.221,50 €

10.221,50 €

2.736,13 €

COLOMBICULTURA EL PRAT

4.415,00 €

4.415,00 €

1.555,84 €

COLOMBICULTURA LA PLANA D'ONDA

3.213,00 €

3.213,00 €

1.341,24 €

19.854,00 €

19.854,00 €

11.320,07 €

PATINAJE ONDAWHEELZ

4.210,00 €

4.210,00 €

2.521,53 €

ESPELEOLOGIA GEON ONDA

4.377,93 €

4.377,93 €

2.682,48 €

CLUB AZULEV F.S

6.368,00 €

6.368,00 €

4.452,92 €

CLUB SLOT ONDA

4.732,00 €

4.732,00 €

1.716,79 €

C.E COS I MENT

4.783,00 €

4.783,00 €

1.394,89 €

MOTORSPORT ONDA

4.800,00 €

4.800,00 €

2.092,34 €

COLOMBICULTURA LA ONDENSE

4.000,00 €

4.000,00 €

2.897,08 €

11.600,00 €

11.600,00 €

4.828,47 €

FÚTBOL SALA NAVARTI

TENIS TAULA STMO.SALVADOR
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ENTITAT ESPORTIVA

PRESSUPOST
PROJECTE

QUANTITAT
SOL·LICITADA

PROPOSTA
SUBVENCIÓ
44099,99 €

Segon. Autoritzar i disposar la despesa corresponent per import de 44.099,99 euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 340 48000 (RC número 2.2016.101805) del vigent
pressupost general, d'acord amb el punt primer de la present proposta.
Tercer. Notificar el present acord als interessats i donar trasllat del mateix a l'àrea
econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.26. 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.

