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: 8
Data: 26 de febrer de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 13.00 a 13.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Excusa l'assistència:
Iván Tauste Ruiz, regidor (Grup EU)
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 19 de febrer 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. 16/2016.
1.3. Proposta d'aprovació concessió d'ajudes a domicili (SAD) corresponents als mesos de
març a juny de l'exercici 2016.
1.4. Proposta d'aprovació de la bonificació del 50% de la taxa d'aigua potable.
1.5. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Asociación Síndrome de Down”
per a l'exercici 2016.
1.6. Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció concedida en el Programa Onda
Emplea, 2015.
1.7. Proposta de desestimació de la justificació de la subvenció concedida per al programa
d'ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015, a Piedras Alicante, SL.
1.8. Proposta de minoració de la subvenció concedida per l'Agència Valenciana de Turisme
per a l'actuació denominada “Fira d'Onda”, dins del Programa 2: “Impuls de la imatge de
les destinacions turístics”.
1.9. Proposta d'adhesió a l’Estratègia Provincial per al foment de l’ocupació, emprenedoria i
promoció econòmica 2016.
1.10.Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Javier Vidal
Molina, per a adequació de local per a bar cafeteria, en l'Av. Serra d'Espadà, número
46-baix.
1.11.Proposta d'acceptació de renúncia de la parcel·la número 2 dels horts socials
adjudicada a José López Richarte.

1.12.Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de gestió de servei
públic: "gestió del bar-cafetería del CIM i cafetería del Centre de Dia".
1.13.Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei:
"Lloguer, muntatge i desmuntatge d'escenaris en el terme municipal d'Onda".
1.14.Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei:
"Telecomunicacions mòbils corporatives de l'Ajuntament d'Onda".
1.15.Proposta d'aprovació de la 1a pròrroga del contracte del servei: “Manteniment de
jardins”.
1.16.Proposta d'aprovació de la realització dels cursos i tallers del Programa Municipal
d’Activitats Formatives, per al segon quadrimestre del curs 2015-2016.
1.17.Proposta d'aprovació de les Bases específiques de la convocatòria per a la concessió
de subvencions per a la realització d'activitats esportives per a entitats sense ànim de
lucre d'Onda (pressupost 2016).
1.18.Proposta d'aprovació dels convenis de col·laboració amb els clubs esportius any 2016.
1.19.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en l'Expedient de reforma 000084/2015, del
Jutjat de Menors núm. 1 de Castelló.
2.2. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 19 de febrer de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 19 de febrer 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. 16/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 24 de febrer 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 16/2016, 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.
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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. - Reconéixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 16/2016 per import de 94.004,27 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 concessió d'ajudes a domicili (SAD) corresponents als
mesos de març a juny de l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 19 de febrer de 2016, que diu:
“Vistos els expedients tramitats pels Serveis Socials de Base sobre sol·licituds d'ajuda
individualitzada d'emergència per a la prestació d'ajuda a domicili corresponent a l'exercici
2016.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 19 de febrer de 2016.
Considerant que l'art. 6.1.e), de la Llei 5/1997, de 25 de juny, per la qual es regula el sistema
de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establix que correspon a les
Entitats Locals Municipals, la gestió dels programes i de les ajudes econòmiques que li puga
encomanar l'Administració de la Generalitat, segons es determina mitjançant un acord
d'ambdós Administracions, dins del marc del Pla Concertat que es desenvolupe
reglamentàriament.
Considerant que tots els beneficiaris relacionats en l'informe, corresponents a la prestació
del Servei d'Ajuda a Domicili (SAD), 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 22 de juny de 2016.
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 de Fons municipal.
Atés el dispost en l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències, en
el punt quart, B, s'atribueix a la Junta de Govern Local: “12. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència”.
PROPOSE
Primer. Aprovar les següents ajudes individualitzades d'emergència per a la prestació del
servei d'ajuda a domicili segons el detall que s'acompanya corresponent als mesos de març
a juny de l'exercici 2016:
A. Ajudes a abonar directament als sol·licitants per transferència bancària
NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

QUANTÍA

1

2/16 SAD

SAD (modalidad at Personal
4h/semana )

720,00 €

2

4/16 SAD

SAD ( modalidad at Personal
4h/semana )

720,00 €

3

5/16 SAD

SAD ( modalidad mixta, 3h/sem at.
Personal 1h/sem at. Domestica )

720,00 €

4

6/16 SAD

SAD ( modalidad at Personal
4h/semana )

720,00 €

5

7/16 SAD

SAD ( modalidad mixta, 1h/sem at.
personal 2h/sem at. Domestica )

540,00 €

6

10/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. At.
Personal, 2h/sem at. Domestica )

900,00 €

7

12/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 1h/sem. at. Domestica )

720,00 €

8

13/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

900,00 €

9

15/16 SAD

SAD (modalidad mixta,2h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

720,00 €

10

16/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 4h/sem. at.
Personal, 1h/sem. at. Domestica )

900,00 €
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NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

11

21/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 2h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

720,00 €

12

23/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 2h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

720,00 €

13

25/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 2h/sem. at.
Personal, 1h/sem. at. Domestica )

540,00 €

14

27/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

900,00 €

15

29/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 2h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

720,00 €

16

30/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 2h/sem. at.
Personal, 1h/sem. at. Domestica )

540,00 €

17

31/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 2h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

720,00 €

18

33/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 2h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

720,00 €

19

35/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

900,00 €

20

38/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 4h/sem. at.
Personal, 1h/sem. at. Domestica )

900,00 €

21

40/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 2h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

720,00 €

22

42/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

900,00 €

23

43/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

900,00 €

24

44/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 1h/sem. at. Domestica )

720,00 €

25

45/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 2h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

720,00 €

26

47/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 2h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

720,00 €

27

48/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

900,00 €

28

53/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 1h/sem. at. Domestica )

720,00 €

29

55/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 2h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. domestica )

720,00 €

TOTAL

.............................

......................................................

B. Ajudes a abonar a l'empresa prestadora del servei

QUANTÍA

21.960,00 €

NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

QUANTÍA

1

1/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem at.
Personal 2h/sem at. Domestica )

900,00 €

2

9/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

900,00 €

3

11/16 SAD

SAD (modalidad at. Domestica
2h/semana )

360,00 €

4

36/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

900,00 €

5

50/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

900,00 €

6

51/16 SAD

SAD (modalidad mixta, 3h/sem. at.
Personal, 2h/sem. at. Domestica )

900,00 €

7

56/16 SAD

SAD (modalidad at. Educativa
5h/semana )

900,00 €

TOTAL

.............................

......................................................

5.760,00 €

Estes ajudes quedaran interrompudes en cas de variació de les circumstàncies personals i
familiars que van motivar la concessió de les mateixes: en estos casos es realitzarà, si és
procedent, el reintegrament de les quantitats corresponents.
Segon. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes
individualitzades d'emergència per a la prestació del servei d'ajuda a domicili corresponent
als mesos de març a juny de l'exercici 2016 (directes als sol·licitants), aprovades en el punt
primer A, relacionades en l'annex I, per import de 21.960,00 euros, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 231.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.02900) del vigent
pressupost general.
Tercer. Autoritzar les despeses de les ajudes individualitzades d'emergència per a la
prestació del servei d'ajuda a domicili corresponent als mesos de març a juny de l'exercici
2016 (pagament a tercers), aprovades en el punt primer B, relacionades en l'annex II, per
import de 5.760,00 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 231.48001 (RC amb
número d'operació 2.2016.1.02900) del vigent pressupost general.
Quart. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt segon.
Quint. Notificar la present resolució als interessats i traslladar-la a l'Àrea d'Hisenda. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'aprovació de la bonificació del 50% de la taxa d'aigua potable.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 22 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la bonificació del 50% de la taxa d'aigua
potable.
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Vist el contracte administratiu de la concessió del servei de gestió integral de l'aigua potable
firmat amb FACSA que estableix en la clàusula divuitena: FACSA bonificará en el precio del
agua, un 50 por 100, a las familias que lo soliciten y acrediten que la unidad familiar carece
de rentas de cualquier naturaleza superior al salario mínimo interprofesional, vigente en el
momento de la solicitud.
Vist el procediment regulador de la bonificació del 50% de la taxa d'aigua potable, l'objecte
del qual és aplicar i regular la concessió de la reducció del 50% de la taxa d'aigua, aplicable
al concepte de quota de consum.
Atès que ha sigut presentada la següent sol·licitud:
–

K. K.

Atés el dispost en l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències, en
el punt quart, B, s'atribueix a la Junta de Govern Local: “12. Aprovar tots els actes relatius a
subvencions que concedeixca l'Ajuntament i que siguen de la seua competència.”
PROPOSE
Primer. Aprovar la següent bonificació del 50% de la taxa d'aigua potable, aplicable al
concepte de quota de consum:
PERSONA FÍSICA

NIF/NIE

K. K.

APLICACIÓ
BONIFICACIÓ

DIRECCIÓ

8 mesos (2 rebuts)

Segon. Notificar el present acord a la interessada.
Tercer. Comunicar el present acord a FACSA.
Quart. Traslladar el present acord a l'àrea econòmica als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Asociación Síndrome de
Down” per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social de 23 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de conveni de col·laboració amb “Asociación
Síndrome de Down” per a l'exercici 2016.
Vist l’article 25.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que
amb caràcter genèric atribuïx al municipi capacitat per a promoure qualsevol classe

d’activitats i prestar quants serveis públics contribuïsquen a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal.
Vist que “Asociación Síndrome de Down” de Onda té, com a fins primordials: la atenció i
ajuda a aquestes persones /famílies, utilitzant tractament psicològic, pedagògic i de
logopèdia, amb la finalitat d´aconseguir la seua inserció social.
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.
Atés el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1337/2015, de 22 de juny de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb “Asociación Síndrome de Down”, CIF , per
a l'exercici 2016 per import de 1.422,02 euros.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2310.48003 del vigent pressupost general.
Tercer. Facultar a l'alcaldia presidència per a la firma dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció concedida en el Programa
Onda Emplea, 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 8 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'expedient que s'instruïx en este Ajuntament de concessió de subvenció, mitjançant un
acord de la Junta de Govern Local,y el pagament anticipat del 100 % de la mateixa, dins del
programa Onda Emplea, 2015, d'ajudes a l'autoocupació i a la contractació:
Vistes les sol·licituds de justificació presentades per:
- Vicente Collado Franch ( exp. 00945/15/30)
- Miguel Vargas Mondragón (exp. 00945/15/60)
- Maincer, SL (exp. 00945/15/116)
- Asiamarket Onda, SL (exp. 00945/15/159)
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Vist l'informe favorable de justificació emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció de fons municipal.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 del programa Onda Emplea 2015, aprovades per la Junta
de Govern local, amb data 1 de desembre de 2014, i publicades en el tauler d'edictes
municipal i el Butlletí Oficial de la Província, número 146, de data 4 de desembre de 2014,
que fan referència a la justificació de la subvenció.
Atès que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en l'article 37.1.c,
establix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s'acorde la procedència del reintegrament, en cas d'incompliment de l'obligació de
justificació o la justificació insuficient, en els termes establits en l'article 30 d'esta llei, i si és
el cas, en les normes reguladores de la subvenció.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, regulador de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions a què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE
Primer: Aprovar la justificació de la següent subvenció concedida en l'exercici 2015:
INTERESSAT

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBV.

Vicente Collado Franch

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Miguel Vargas Mondragón

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Maincer, SL

1.200,00 €

1.200,00 €

0,00 €

500,00 €

500,00 €

0,00 €

Asiamarket Onda,SL

NIF

Segon. Comunicar el present acord a l’Àrea d'Administració, Serveis Municipals i Política
Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta de desestimació de la justificació de la subvenció concedida per al
programa d'ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015, a Piedras Alicante, SL.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica d'11 de febrer de 2016, que diu:

“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 1 de desembre de 2014, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2015. L'anunci va ser
publicat en el tauler d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 146 de
data 4 de desembre de 2014.
Vist que la Junta de Govern local en data 07 d'agost de 2015, va acordar la concessió d'una
subvenció i el pagament de la bestreta del 100% de la mateixa per import de 900 euros a
Piedras Alicante, SL, per al programa d'ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015.
Vist que amb data 02 de novembre de 2015, s'ha presentat sol·licitud de justificació per la
interessada, observant-se que el treballador objecte de subvenció té el 100 % de les quotes
a la seguretat social bonificades per un altre organisme.
Vist l'informe emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació, que hi ha en l'expedient.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Vistes les bases 8, 19, 25, 32 i 39 de la convocatòria d'ajudes Onda Emplea 2015, que fan
referència a la justificació de la subvenció.
Atès l'article 30 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Onda, aprovada
en data 10 de març de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província núm. 31, de
data 14 de març de 2006, disposa que el reintegrament de subvencions es regularà pel que
establix el Títol II de la Llei 38/2003, General de subvencions.
Atès que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions., en l'article 37.1.c,
establix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s'acorde la procedència del reintegrament, en cas d'incompliment de l'obligació de
justificació o la justificació insuficient, en els termes establits en l'article 30 d'esta llei, i si és
el cas, en les normes reguladores de la subvenció.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, 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 que concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSA
Primer. Denegar la justificació de la subvenció concedida a Piedras Alicante, SL, amb CIF
número: per al programa d'ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015, per bonificació de
les quotes a la seguretat social, per un altre organisme.
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
900 €.
Tercer. Requerir el reintegrament de 900 euros a Piedras Alicante, SL, corresponent al 100%

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

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.
1.8. Proposta de minoració de la subvenció concedida per l'Agència Valenciana de
Turisme per a l'actuació denominada “Fira d'Onda”, dins del Programa 2: “Impuls de
la imatge de les destinacions turístics”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 17 de febrer de 2016, que diu:
“Vista la Resolució, de 28 de novembre de 2014, del president de l'Agència Valenciana del
Turisme, per la qual es convoquen les ajudes 2015 de l'Agència Valenciana del Turisme,
publicada en el DOCV núm. 7422 de 12 de desembre de 2014.
Vist l'acord de la Junta de Govern local de 26 de gener de 2015, de sol·licitud a l'Agència
Valenciana de Turisme de la participació de l'Ajuntament d'Onda en el programa 2: Impuls de
la imatge de les destinacions turístics, i sol·licitud de 28.703,62 euros per a donar suport a
les campanyes de publicitat per a la promoció i difusió de l'esdeveniment de la Fira d'Onda
2015.
Vista la resolució de l'Agència Valenciana de Turisme de 23 de juny de 2015, de concessió
d'ajudes de 2015 dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana destinades a
l'impuls de la imatge de les destinacions turístics, publicada en el DOCV núm. 7564 de 6
juliol de 2015 en la que va aprovar la distribució de la subvenció entre els ajuntaments
sol·licitants, i per la que correspon a l'Ajuntament d'Onda la quantitat de 11.906,40 euros.
Vist l'acord de la Junta de Govern local de data 31 de juliol de 2015, d'acceptació de la
subvenció concedida.
Vista la resolució de l'Agència Valenciana de Turisme de data 29 de gener de 2016, rebuda
en este Ajuntament amb data 12 de febrer de 2016, número registre entrada 3248, de
minoració i per consegüent la pèrdua parcial del dret al cobrament de la subvenció
concedida, quedant la subvenció fixada en 7.493,69 euros.
Vist l'informe emés amb data 17 de febrer de 2016, per la tècnic de comerç, turisme i
ocupació, de justificació de la minoració.
Vista la fiscalització de la present proposta per la intervenció de fons municipal.
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. Acceptar la resolució del Cap de l'Àrea de Coneixement i Intel·ligència Turística, de
l'Agència Valenciana de Turisme, de data 29 de gener de 2016, de minoració de subvenció,
concedida a l'Ajuntament d'Onda, denominada “Fira d'Onda”, dins del Programa 2: “Impuls
de la imatge de les destinacions turístics”.
Segon. Acceptar la minoració de 4.412,72 euros, de la subvenció concedida per import de
11.906,40 euros.
Tercer. Comunicar este acord a l'Àrea d'Administració, Servicis Municipals i Política Social.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'adhesió a l’Estratègia Provincial per al foment de l’ocupació,
emprenedoria i promoció econòmica 2016.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 18 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l’acord de la Diputació Provincial de Castelló, de 15 de desembre de 2015, d’aprovació
de l’Estratègia Provincial per al foment de l’ocupació, emprenedoria i promoció econòmica
2016, publicat en el Butlletí oficial de la Província número 21 de 18 de febrer de 2016,
l’objectiu del qual és oferir oportunitats a aquells que més les necessiten, amb el fi últim de
crear riquesa en la nostra província.
Vist que l’Ajuntament està interessat a adherir-se a l’Estratègia provincial, a fi d’aproximar
les accions de l’Estratègia a la població d’Onda, i participar en els plans que la integren:
1. Pla de formació i intermediació laboral, dirigit a persones desocupades.
2. Pla de promoció d’iniciatives empresarials, dirigit a persones emprenedores.
3. Pla de suport a la consolidació empresarial, dirigit al sector empresarial.
Vist l'informe emés amb data 18 de febrer de 2016, per la tècnic de comerç, turisme i
ocupació favorable a l'adhesió.
Atès el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, i el decret de l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, d'organització
municipal i delegació de competències.
PROPOSE:
Primer. Acordar l’adhesió de l’Ajuntament a l’Estratègia Provincial per al foment de
l’ocupació, emprenedoria i promoció econòmica 2016.
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Segon. Facultar l’alcalde president per a la firma dels documents necessaris per a la seua
formalització.
Tercer. Comunicar el present acord al Servei de Promoció Econòmica i Relacions
Internacionals de la Diputació Provincial.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Javier
Vidal Molina, per a adequació de local per a bar cafeteria, en l'Av. Serra d'Espadà,
número 46-baix.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 de febrer de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/15/58, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació
presentada per Javier Vidal Molina, amb NIF i domicili a efecte de notificacions en , per a
adequació de local per a bar cafeteria, en l'Av. Serra d'Espadà, número 46-baix, segons
projecte redactat per l'enginyer tècnic industrial Vicente Montroi Meneu i visat pel col·legi
professional corresponent, amb data 29 de setembre de 2015.
Vist que consta en l'expedient acta de compareixença davant del secretari de la corporació,
de data 19 de febrer de 2016, en la que s'assumix la responsabilitat de la possible
denegació de posteriors llicències, a l'estar subjecta l'activitat a instrument ambiental.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient que es mostren favorables a la
concessió de la llicència d'obres sol·licitada.
Vist que consta en l'expedient el pagament de la taxa i l'impost corresponents, de conformitat
amb el que establix l'article 20.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en l'Ordenança municipal.
Vist que l'immoble sobre el qual es pretén actuar està classificat pel Pla General
d'Ordenació Urbana vigent, aprovat definitivament i Homologat en data 22 de juliol de
1.998, com a sòl urbà, zona U-6, amb la urbanització acabada i amb tots els servicis
urbanístics, i no està inclòs en cap àrea subjecta a suspensió de llicències.
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús terciari a què es destina la dita
edificació és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté la dita
Ordenança.
Vist que la parcel·la de la mencionada edificació complix els requisits per a l'edificació de
solars, que determina l'article 177 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat
Valenciana, i no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat, així com tampoc hi ha
excedents d'aprofitament.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència urbanística
l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que les
llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions

urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 de la llei referida, que expressa que la competència i el procediment
d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas les regula, a la
de règim local i a la de procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcaldia d'este Ajuntament és l'òrgan competent per a l'atorgament de la
llicència sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per
decret número 1337/2015 de 22 de juny.
PROPOSA
Primer. Concedir llicència municipal d'obres a Javier Vidal Molina, amb NIF i domicili a
efecte de notificacions en , per a adequació de local per a bar cafeteria, en l'Av. Serra
d'Espadà, número 46-baix, amb referència cadastral 4179405YK3247G0006PJ, segons
projecte redactat per l'enginyer tècnic industrial Vicente Montroi Meneu i visat pel col·legi
professional corresponent, amb data 29 de setembre de 2015. El pressupost de les obres
és de 9.450,57 €, sent el constructor Construccions Plàcid Rodríguez, SL.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers, de
conformitat amb el que disposa l'article 219.1 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, en
relació amb l'article 12 del Decret de 17 de juny de 1.955 pel qual s'aprova el Reglament de
Servicis de les Corporacions Locals.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball, així com el que disposa l'estudi de seguretat i en el
corresponent pla de seguretat de l'obra.
3. Tal com es descriu en l'article 5 del Codi Tècnic de l'Edificació, els responsables de la
verificació del seu compliment seran exclusivament el promotor, el constructor i els tècnics
participants tant en la redacció del projecte com en la direcció de les obres.
4. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
5. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, junt amb certificat de tractament del residu per empresa
registrada.
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6. No està autoritzat a començar l'obra fins a haver presentat la documentació següent:
-designar director d'obra i director d'execució d'obra.
-aportar document d'acceptació del residu de construcció per empresa registrada.
-aportar estudi de seguretat i salut.
Tercer. Amb relació a l'article 225.1 de la llei 5/2014 de 25 de juliol, es fixa en els terminis
següents:
a) Iniciació: 30 dies, a comptar de l'endemà de la seua seua recepció de la notificació del
present acord.
b) Execució de les obres: 1 mes, a comptar de l'endemà del dia d'inici d'obres.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta d'acceptació de renúncia de la parcel·la número 2 dels horts socials
adjudicada a José López Richarte.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 23 de febrer de 2016, que diu:
“Vista l'Ordenança municipal reguladora dels Horts Socials d'Onda, aprovada mitjançant un
acord plenari de 10 d'abril de 2012, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província número
70, de 12 de juny de 2012, amb modificació puntual aprovada en data 13 de novembre de
2012 (BOP número 5, de 10 de gener de 2013)).
Vistes les bases reguladores que regixen l'adjudicació de parcel·les dels horts socials que
van ser aprovades per la Junta de Govern Local en sessió del dia 28 de gener de 2013.
Vist l'acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 4 de març de 2013, en el que es va
adjudicar la parcel·la número 2 a José López Richarte.
Vist l'escrit del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, Mobilitat Urbana, Medi
Ambient i Agricultura, de data 16 d'octubre de 2014, referent a la pròrroga de l'ús de la
parcel·la adjudicada per un període de dos anys més, previst en l'article 7 de l'Ordenança
reguladora dels horts socials, havent de comunicar per escrit la renúncia o la sol·licitud de
pròrroga.
Vist l'escrit presentat per l'interessat, de data 5 de novembre de 2014, en el que sol·licita la
pròrroga de l'ús de la parcel·la adjudicada, que li va ser concedida pel tinent d'alcalde de
l'Àrea d'Urbanisme, Mobilitat Urbana, Medi Ambient i Agricultura, segons ofici de data 4 de

febrer de 2015.
Vist l'escrit presentat per José López Richarte el dia 22 de gener de 2016, registre d'entrada
número 1.781, en el que comunica la seua renúncia a la parcel·la adjudicada.
Vist l'informe juridicoproposta del cap de la Secció de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
econòmica, de data 23 de febrer de 2016.
PROPOSA:
Primer. Acceptar la renúncia de l'ús de la parcel·la número 2 presentada per José López
Richarte, amb NIF i domicili en , d'Onda.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat.
Tercer. Traslladar de l'acord a l'Àrea Econòmica municipal als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de gestió
de servei públic: "gestió del bar-cafetería del CIM i cafetería del Centre de Dia".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 de febrer de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de gestió de servei públic:
"gestió del bar-cafetería del CIM i cafetería del Centre de Dia", el pressupost base de
licitació de la qual és de 100,00 euros/anuals a l'alça (per a cada un dels dos lots), i una
duració inicial de 2 anys, prorrogable anualment fins un màxim de 4 anys.
Vists els informes favorables del servei de data 16/02/2016 i jurídic de data 22/02/2016.
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 apertura 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 la “gestió del bar-cafetería del
CIM i cafetería del Centre de Dia” (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. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el Butlletí Oficial de la Província i
en el perfil de contractant municipal.
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Tercer. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de promoció cultural i
serveis a la ciutadania.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei:
"Lloguer, muntatge i desmuntatge d'escenaris en el terme municipal d'Onda".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 22 de febrer de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de servei: "Lloguer, muntatge i
desmuntatge d'escenaris en el terme municipal d'Onda", el pressupost base de licitació del
qual és de 50.000,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (10.500,00 €), que suposa un import total
de 60.500,00 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys, prorrogable anualment fins un
màxim de 4 anys.
Vists els informes favorables del servei de data 12/02/2016 i jurídic de data 22/02/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.03014 i 2.2016.8.00045, de data
15/02/2016, així com la fiscalització de conformitat d'aquesta 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 apertura 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 “Lloguer, muntatge i
desmuntatge d'escenaris en el terme municipal d'Onda” (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 121.000,00 euros, els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 1532 21000 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 2017 (complet): .........................................................................................60.500,00 €
Any 2018 (resta): .............................................................................................15.125,00 €

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.
1.14. Proposta d'aprovació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei:
"Telecomunicacions mòbils corporatives de l'Ajuntament d'Onda".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 23 de febrer de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de servei: "Telecomunicacions
mòbils corporatives de l'Ajuntament d'Onda", el pressupost de licitació de la qual base 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 anualment fins un màxim
de 4 anys.
Vistos els informes favorables del servei de data 15/02/2016 i jurídic de data 23/02/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.03039 i 2.2016.8.00046, de data
16/02/2016, així com la fiscalització de conformitat d'aquesta 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 apertura 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 “Telecomunicacions mòbils
corporatives de l'Ajuntament d'Onda” (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 22200 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 2017 (complet): .........................................................................................54.450,00 €
Any 2018 (resta) ..............................................................................................13.612,50 €

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,
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sostenibilitat i dinamització econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.15. Proposta d'aprovació de la 1a pròrroga del contracte del servei: “Manteniment
de jardins”.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 24 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 24/03/2014, va acordar
adjudicar a Vivers Centre Verd, SA, el contracte per a la prestació del servei de
“Manteniment de jardins”.
Vist que en data 28/05/2014, es va firmar el corresponent contracte administratiu, per un
import de 305.893,75 euros/anuals (21% IVA inclòs), més els preus unitaris establits en el Plec
de prescripcions tècniques amb una baixa del 15% i un màxim anual de 20.000,01 € (21% IVA
inclòs), la duració inicial del qual es va fixar en 2 anys, que finalitzarà el 28/05/2016, 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 l'escrit presentat pel contractista en data 22/02/2016, en el que sol·licita a l'Ajuntament la
pròrroga del contracte per un any més.
Vistos l'informe jurídic de data 23/02/2016 i l'informe del servei de data 11/02/2016.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2.2016.1.03012 i 2.2016.8.00042, de data
15/02/2016, 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 1a pròrroga del contracte: “Manteniment de jardins”, subscrit amb Vivers
Centre Verd, SA, NIF , en data 28/05/2014, per un nou termini d'un any, per la qual cosa
finalitzarà el pròxim 28/05/2017, sent susceptible de nova pròrroga.

Segon. Disposar la despesa per un import de 325.893,76 euros/anuals. Els corresponents a
l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 161 22701 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.
1.16. Proposta d'aprovació de la realització dels cursos i tallers del Programa
Municipal d’Activitats Formatives, per al segon quadrimestre del curs 2015-2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 23 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que l'Àrea de Promoció Cultural i Serveis a la Ciutadania, departament d'Educació, ha
instruït expedient per a la realització del Programa Municipal d'Activitats Formatives per a
majors de 16 anys, dels cursos següents:
Nom dels cursos i tallers
Pintura Tradicional sobre Taulell
Tècniques de Decoració Ceràmica
Rakú
Pintura a l'Oli, grups: A, B i C
Pintura amb Tècniques Mixtes
Dibuix Artístic
Disseny Gràfic amb Ordinador. Grup Avançat (Photoshop)
Retoc Fotogràfic amb Ordinador (Photoshop)
Brodat a Mà, grups: A i B
Tuls i Calats, grups: A i B
Costura
Patchwork, grups: A i B
Boixets
Ioga Teràpia, grups: A i B
Zumba, grups: A i B
Iniciació a la Pràctica del Mindfulness
Aprofundiment en la pràctica de Mindfulness: Balanç Emocional
Entrenament Funcional de Persones Adultes
Reeducació Postural Global

AJUNTAMENT D'ONDA
12200 ONDA (CASTELLÓ)

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

Nom dels cursos i tallers
Alimentació Saludable i Cuina Creativa
Educació emocional en família
Comunicació Assertiva
Vist que el Programa Municipal d'Activitats Formatives de l'Ajuntament d'Onda té com a
objectiu promoure la formació permanent i la participació social per tal de millorar la qualitat
de vida de la ciutadania. Aquest programa s'incardina dintre de la promoció d'educació
permanent municipal des de la vessant de la formació no reglada.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 31/07/2015, va aprovar la contractació
del servei de «Monitors per als cursos del Programa Municipal d'Activitats Formatives i
Tallers Didàctics del Museu del Taulell» amb un pressupost base de licitació de 121.264,57 €
(21% IVA inclòs) i una duració inicial d'1 any, prorrogable fins a un màxim de 2 anys.
Vist que l'Ajuntament d'Onda, va formalitzar el contracte per a dur a terme la gestió dels
monitors per a la realització dels cursos del Programa Municipal d'Activitats Formatives amb
l'empresa Gestiona Cultura, SLU en data 2/10/2015.
Atesa l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per assistència d'Activitats Formatives
programades per l'Ajuntament d'Onda, modificada i aprovada en 2013 i el Reglament de
funcionament del programa d'Activitats Formatives i Socioculturals, de data 22 d'agost de
2012.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, Reguladora de las Bases de Règim Local,
en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; i la
Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny de delegació de competències.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la realització dels cursos i tallers del Programa Municipal d'Activitats
Formatives per al segon quadrimestre del curs 2015-2016.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.17. Proposta d'aprovació de les Bases específiques de la convocatòria per a la
concessió 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 19 de febrer de 2016, que diu:
“Vistes les Bases específiques de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la
realització d'activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre d'Onda durant l'any 2016.
Vist que l’Ajuntament té previst dur a terme aquesta activitat, amb un pressupost de 44.100
euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària 340 48000 del pressupost general

corresponent al exercici 2016.
Vist l'informe tècnic data 19 de febrer de 2016 i l'informe jurídic de data 19 de febrer de
2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atesa 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.
Atès el disposat en 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 numero 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar les Bases específiques de la convocatòria per a la concessió de
subvencions per a la realització d'activitats esportives per a entitats sense ànim de lucre
d'Onda (pressupost 2016).
Segon. Aprovar l'autorització de la despesa per import de 44.100 euros amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 340 48000 (RC nº 2.2016.1.01805) del vigent pressupost
general.
Tercer. Ordenar la publicació de la convocatòria en el tauler d'anuncis municipal i al Butlletí
Oficial de la Província.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.18. Proposta d'aprovació dels convenis de col·laboració amb els clubs esportius
any 2016.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports de 19 de febrer de 2016, que diu:
“Vist que en el Pressupost General de 2016, aprovat per acord plenari de 26 de novembre
de 2015 es concedixen les següents subvencions nominatives, amb càrrec de l'aplicació
pressupostària 2016 340 48000 del vigent pressupost general:
CLUB/ENTITAT

NIF

IMPORT

RC

Club Baloncesto Onda

14,000 €

2.2016.101811

Club Ciclista Sepelaco

31,500 €

2.2016.101812

Club Natación Onda

13,000 €

2.2016.101806

Club Atletismo Onda

10,000 €

2.2016101814

3,850 €

2.2016.101808

100,000 €

2.2016.101807

Club Pilotari d'Onda de Pilota Valenciana
Club Deportivo Onda
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CLUB/ENTITAT

NIF

IMPORT

RC

Club Adaponda

18,000 €

2.2016.101809

Club Amics Hambol d'Onda

27,000 €

2.2016.101810

3,500 €

2.2016.101813

Club Gimnasia Gym-Sport Onda
Total

220,850 €

Vist que en les Bases d'Execució del Pressupost es determina que per al pagament de les
subvencions nominatives es requerirà la signatura d'un conveni que permeta l'aprofitament
dels recursos recíprocs, així com planificar i aconseguir fins més amplis en el camp de les
activitats esportives.
Vists els expedients tramitats per a l'aprovació dels convenis de col·laboració amb les
mencionades entitats, els fins de les quals perseguixen la pràctica i la promoció de l'esport
entre la població del municipi.
Vista la fiscalització de conformitat d'esta 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 101/2012, de 17 de gener, d'ampliació
de delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'esborrany dels convenis de col·laboració amb les anteriors entitats que
s'adjunten: Club Baloncesto Onda,Club Ciclista Sepelaco,Club Natación Onda,Club
Atletismo Onda,Club Pilotari d'Onda de Pilota Valenciana,Club Deportivo Onda,Club
Adaponda,Club Amics Hambol d'Onda y Club Gimnasia Gym-Sport Onda.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2016 340 48000 per un import de 220,850 € , segons detalle:
CLUB/ENTITAT

NIF

IMPORT

RC

Club Baloncesto Onda

14,000 €

2.2016.101811

Club Ciclista Sepelaco

31,500 €

2.2016.101812

Club Natación Onda

13,000 €

2.2016.101806

Club Atletismo Onda

10,000 €

2.2016101814

3,850 €

2.2016.101808

100,000 €

2.2016.101807

Club Adaponda

18,000 €

2.2016.101809

Club Amics Hambol d'Onda

27,000 €

2.2016.101810

3,500 €

2.2016.101813

Club Pilotari d'Onda de Pilota Valenciana
Club Deportivo Onda

Club Gimnasia Gym-Sport Onda
Total

220,850 €

Tercer. Facultar a l'alcalde-president per a la signatura dels documents necessaris per a la
seua formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i a l'Àrea d'Hisenda, Personal i Policia
Municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.19. Despatx extraordinari.
En este punt, la Junta de Govern Local, de conformitat amb el dispost en l'article 83 en
relació amb l'article 113 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, acorda
per unanimitat debatre fora de l'Ordre del dia el punt següent:
1.19.1. Proposta d'adjudicació del contracte derivat de l'Acord Marc per a la prestació
del servei "serveis postals” a través de la Central de Contractació de la Diputació
Provincial de Castelló.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 26 de febrer de 2016, que diu:
“Ángel Luís Badenas Donís, tinent alcalde delegat de l'Àrea de territori, sostenibilitat i
dinamització econòmica, per decret d'alcaldia 1.337/2015, de 22 de juny, de conformitat amb
l'article 82.3 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, per raons
d'urgència que vénen motivades per la necessitat d'adjudicar abans del dia 02/03/2016,
d'acord amb l'article 151.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Vist que l'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 08/11/2011, va acordar l'adhesió al
sistema d'adquisició centralitzada posat en marxa a través de la Central de Contractació de
la Diputació Provincial de Castelló.
Vist que en data 21/12/2011 l'Ajuntament va signar el conveni per a l'adhesió al sistema
d'adquisició centralitzada “Central de Contractació” de l'Excma. Diputació de Castelló.
Vist l'acord marc subscrit entre la Diputació Provincial de Castelló i l'empresa Sociedad
Estatal de Correos y Telégrafos, SA, en data 01/08/2013, per a la prestació dels serveis
postals que tramita la Central de contractació.
Vist que el preu a pagar per l'Ajuntament resultarà dels preus disposats en l'acord marc.
Vist el certificat de retenció de crèdit número 2016 920 22201, de data 22/01/2016, així com
la fiscalització de conformitat d'aquesta Proposta realitzada per l'interventor municipal.
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 1.033,06, carta de pagament amb número
d'operació 3.2016.1.00253.
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Atès allò que s'ha disposat per a les centrals de contractació i els acords marc en els articles
203 i següents i 198 i següents, respectivament, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP).
Atès l'execució del contracte necessària per als fins del servei públic, de conformitat amb
allò que disposa l'article 22 TRLCSP.
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 (LBRL), 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 derivat de l'Acord Marc per a la prestació del servei "serveis
postals” a través de la Central de Contractació de la Diputació Provincial de Castelló a
l'empresa Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, NIF , en els termes establits en la
conclusió del propi Acord Marc. La duració del contracte serà d'1 any prorrogable anualment
i de forma expressa fins a un màxim de 2 anys.
Segon. Autoritzar la despesa per un import de 25.000,00 euros (21% IVA inclòs), amb càrrec
a l'aplicació 920 22201 del pressupost vigent on hi ha crèdit adequat i suficient.
Tercer. Anomenar responsable del contracte al secretari de la corporació, 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.
Quart. Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària i requerir-li perquè signe el
contracte administratiu en el termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba
la notificació de l'adjudicació.
Quint. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Sext. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal, a la secció de Secretaria i a la
Diputació Provincial.
Sèptim. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el perfil de contractant
municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en l'Expedient de reforma 000084/2015, del
Jutjat de Menors núm. 1 de Castelló.
Secretaria dóna compte de la Sentència 41/2016 del Jutjat de Menors núm. 1 de Castelló, de
data 12 de febrer de 2016, dictada en l'Expedient de reforma 000084/2015, per la qual es fixa

una indemnització a favor de l'Ajuntament d'Onda de 320 euros, per danys i perjuís ocasionats
el dia 23 de gener de 2015 en divers mobiliari urbà.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord
a la Tresoreria municipal.
2.2. 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.

