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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Número de la sessió: 46
Data: 25 de novembre de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.02 a 9.15 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luis 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 18 de novembre de 2016.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
contingudes en la relació comptable d'obligacions reconegudes núm. 2016/0017.
1.3. Proposta d'aprovació i denegació de les ajudes individualitzades de serveis socials de la
comissió de valoració del mes de novembre de 2016 (ordinària).
1.4. Proposta d'acceptació de 4 subvencions per a evitar la pobresa energètica i la pèrdua de
vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer exercici 2016 (sol·licituds 14, 15, 16 i
17).
1.5. Proposta de rectificació de l'acord d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de
Ciutadania (RGC) corresponent als retards de l'any 2016 (part 6).
1.6. Proposta de rectificació de l'acord d'aprovació de la prestació de Renda Garantida de
Ciutadania (RGC) corresponent al mes d'octubre de 2016.
1.7. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per a la
contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Revestimientos Artegres, SL.
1.8. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per a la
contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Hierbas El Plano, SL.
1.9. Proposta d'aprovació de la 6a revisió de preus del contracte “Gestió de les Piscines
Municipals”.
1.10.Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de serveis: “Transport urbà
públic de viatgers”.
1.11.Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per la mercantil
“Pamesa Ceràmica, SL” per a obres consistents en construcció de col·lector d'aigües
pluvials, al carrer Travessia 1a del Camí Vell.
1.12.Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% de la subvenció concedida a la
Penya Cultural Taurina Chicuelina, per a la realització de programes culturals i de
participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).

1.13.Proposta d'aprovació de les Bases reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques
per a Esportistes d'Elit i Promeses d'Onda (pressupost 2016).
1.14.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Ordinari 000543/2014.
2.2. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Abreviat 000162/2015.
2.3. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió de 18 de novembre de 2016.
La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària de 18 de novembre de 2016.
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.2. Proposta d'aprovació de l'autorització, disposició i reconeixement de les
obligacions contingudes en la relació comptable d'obligacions reconegudes núm.
2016/0017.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 22 de novembre 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´acord de la Junta de Govern Local de dia 15 de juliol de 2016 sobre l´aprovació del
«Comte de liquidació definitiva» del Projecte de Reparcel·lació del sector urbanitzable
residencial SUR-11 Est.
Vistes les quotes següents:
Nº parcel·la %
participació

NIF

QUOTA
1
(Inclosa
indemnització)

1

50%

Francisco Dionis Franch

2.715,58 €

1

50%

Carmen Dionis Franch

2.715,58 €

2

100%

José Ballester Manuel y 1.943,71 €
Carmen Monferrer Martínez

3

100%

Clotilde Ballester Varea

7.081,95 €
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5

100%

Félix Peña Jarque

8.744,34 €

38

100%

Miguel Manuel Arrando

2.295,55 €

Vista la conformitat de les citades quotes pel tècnic municipal.
Vist l’annex d'operacions a ordenar número 2016/0017, 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 conformitat de l´interventor municipal, manifestada mitjançant la signatura del
present document d'acord amb allò establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d´Ejecució del pressupost.
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
les següents quotes amb càrrec a l´aplicació pressupostària 151-60900 del vigent
pressupost municipal.
Nº parcel·la %
participació

NIF

QUOTA
1
(Inclosa
indemnització)

1

50%

Francisco Dionis Franch

2.715,58 €

1

50%

Carmen Dionis Franch

2.715,58 €

2

100%

José Ballester Manuel y 1.943,71 €
Carmen Monferrer Martínez

3

100%

Clotilde Ballester Varea

7.081,95 €

5

100%

Félix Peña Jarque

8.744,34 €

38

100%

Miguel Manuel Arrando

2.295,55 €

Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en la relació
comptable d´obligacions reconegudes núm. 2016/0017 per import de 177.128,02 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 i denegació de les ajudes individualitzades de serveis
socials de la comissió de valoració del mes de novembre de 2016 (ordinària).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 16 de novembre 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, emés pel director-psicòleg
de l'Equip Social de Base, de 27 d'octubre de 2016, que indica que la concessió i denegació
de les ajudes s'ajusta al 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 2 de novembre de 2016, de valoració de les
ajudes.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base de 10 de novembre 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 novembre 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 l'11 de gener de 2017.
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
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
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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.
PROPOSA:
Primer. Aprovar les ajudes individualitzades de Serveis Socials corresponents a la comissió
de valoració del mes de novembre 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
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

EXPEDIENT
472/16
473/16
474/16
475/16
476/16
478/16
479/16
481/16
482/16
483/16
8/16
63/16
100/16
112/16
119/16
140/16
145/16
181/16
183/16
193/16
207/16
210/16
234/16
237/16
240/16
262/16
269/16
275/16
276/16
280/16
282/16
303/16
305/16
308/16
312/16
314/16
320/16
321/16

CONCEPTE
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(*)
AFPE(*)
AFPE(**)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)

QUANTÍA
360,00 €
500,00 €
210,00 €
480,00 €
215,09 €
165,00 €
251,55 €
720,00 €
150,00 €
340,00 €
612,00 €
330,00 €
220,00 €
161,00 €
462,00 €
340,00 €
390,00 €
400,00 €
1.020,00 €
578,00 €
195,00 €
139,38 €
540,00 €
300,00 €
360,00 €
400,00 €
900,00 €
390,00 €
374,00 €
510,00 €
200,00 €
359,40 €
318,00 €
315,83 €
150,00 €
400,00 €
350,00 €
330,00 €

NÚM.
39
40
41
42
43
44
45
46
TOTAL

EXPEDIENT
328/16
332/16
336/16
339/16
342/16
350/16
420/16
463/16

CONCEPTE
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)
AFPE(*)

QUANTÍA
240,00 €
350,00 €
150,00 €
275,00 €
200,00 €
618,00 €
408,00 €
300,00 €
16.977,25 €

CONCEPTE
AFPE

QUANTÍA
696,17 €
696,17 €

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

EXPEDIENT
85/16

C. Ajudes a abonar als sol·licitants en format de vals setmanals (ajudes d'emergència i PIF)
NÚM.
1
2
3
TOTAL

EXPEDIENT
112/16
211/16
363/16

CONCEPTE
AEAB(**)
AEAB(*)
AEAB(**)

QUANTÍA (*)
780,00 €
570,00 €
450,00 €
1.800,00 €

AFPE. Ajuda familiar polivalent d'emergència.
AEGE. Ajuda d'emergència despeses extraordinàries.
AEAB. Ajuda d'emergència d'alimentació bàsica.

(*) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 2 mesos.
(**) Esta quantia ha d'entendre's prorratejada entre 4 mesos.
Segon. Denegar les ajudes individualitzades de Serveis Socials corresponents a la comissió
de valoració del mes de novembre de 2016 (ordinària), pel motiu que s'indica en cada cas:
NÚM.

EXPEDIENT

CONCEPTE

CAUSA DENEGACIÓ

1
2
3
4
5
6

477/16
480/16
124/16
260/16
267/16
440/16

AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE
AFPE

2
1
2
2
1
3

Causa de denegació:
1. Per superar la renda per capita i no aconseguir la puntuació mínima de 15 punts per a entrar en els mòduls de
les ajudes econòmiques.
2. Per no presentar la documentació requerida en forma i terminis.
3. Per superar la renda per capita, per no aconseguir la puntuació mínima de 15 punts per a entrar en els mòduls
de les ajudes econòmiques i no tindre circumstàncies sociofamiliars extremadament greus.

Tercer. L'ajuda d'AFPE per import de 696,17 €, aprovada a l'expedient núm. 85/16, s'abonarà
directament a la Parròquia San Bartolomé (Càritas).
Quart. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses de les ajudes
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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 novembre de
2016 (ordinària), per import total de 16.977,25 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2310.48001 (RC amb número d'operació 2.2016.1.23414) del vigent pressupost general.
Quint. Autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de les despeses d'ajudes de pagament a
tercers de Serveis Socials, aprovades en el punt primer B, relacionades en l'annex II
corresponents a la comissió de valoració del mes de novembre de 2016 (ordinària), per
import total de 696,17 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb
número d'operació 2.2016.1.23414) 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 novembre de 2016 (ordinària), per import total de 1.800,00
euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310.48001 (RC amb número d'operació
2.2016.1. 23414) del vigent pressupost general.
Sèptim. Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes en el punt quart i quint.
Octau. Notificar la present resolució als interessats i traslladar el present acord a l'Àrea
d'Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.4. Proposta d'acceptació de 4 subvencions per a evitar la pobresa energètica i la
pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer exercici 2016
(sol·licituds 14, 15, 16 i 17).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 16 de novembre de 2016, que diu:
“Vista la convocatòria de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del
Territori, publicada en el DOCV núm. 7689, de 31 de desembre de 2015, per la qual es
regulen i convoquen subvencions per a evitar la pobresa energètica en llars en risc
d'exclusió social i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer.
Vist l'expedient tramitat per a la sol·licitud de subvenció a la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori per a evitar el tall dels subministraments d'energia
elèctrica, aigua i gas a famílies en risc d'exclusió social, així com per a contribuir al
pagament del lloguer de la vivenda a persones que, per haver sigut desnonades o haver-se
vist obligades a oferir la seua vivenda habitual en pagament, han accedit a un lloguer social i
no poden afrontar-ho.
Vista la resolució de data 20 d'octubre de 2016 (expedient HBENER/2016/782/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 4.680,00 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa (sol·licitud 14).
Vista la resolució de data 20 d'octubre de 2016 (expedient HBENER/2016/785/12), de la

Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 15.020,00 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa (sol·licitud 15).
Vista la resolució de data 20 d'octubre de 2016 (expedient HBENER/2016/943/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 15.382,16 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa (sol·licitud 16).
Vista la resolució de data 20 d'octubre de 2016 (expedient HBENER/2016/987/12), de la
Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat
Valenciana, sobre concessió a l'Ajuntament d'Onda de la quantitat de 15.373,05 euros per a
evitar la pobresa energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del
lloguer de les unitats familiars i pels imports desglossats en la mateixa (sol·licitud 17).
Vista la conformitat de la present proposta del director-psicòleg de l'Equip Social de Base.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès el que disposa l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències, en el punt quart, B, s'atribuïx a la Junta de Govern Local: “5. Sol·licitar i
acceptar subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Acceptar les 4 subvencions de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i
Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana (amb núm. d'expedient
HBENER/2016/782/12,
HBENER/2016/785/12,
HBENER/2016/943/12
i
HBENER/2016/987/12) per import total de 50.455,21 euros per a evitar la pobresa
energètica i la pèrdua de vivenda per no poder atendre el pagament del lloguer de les unitats
familiars i pels imports desglossats en les mateixes exercici 2016.
Segon. Traslladar el present acord a la Intervenció Municipal als efectes oportuns.
Tercer. Justificar la inversió, d'acord amb l'Orde de la Conselleria de Vivenda, Obres
Públiques i Vertebració del Territori de 23 de desembre de 2015, i demanar el lliurament de
la subvenció.”
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 retards de l'any 2016 (part 6).
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Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 16 de novembre de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de novembre de 2016, d'aprovació de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC) corresponent als retards de l'any 2016
(part 6).
Vist que l'expedient 3TC12084R01112013, s'ha tramitat per Serveis Socials amb el número
de NIE X3781998Q.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 15 de novembre de 2016,
que manifesta l'existència d'un error en el número de NIF de l'expedient
3TC12084R01112013 sent el correcte 54433289V.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Rectificar l'Annex I de la proposta d'acord d'aprovació de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) corresponent als retards de l'any 2016 (part 6) de la Junta
de Govern Local d'11 de novembre de 2016, en els termes establits en l'informe del directorpsicòleg de l'Equip Social de Base de 15 de novembre de 2016 i que consta entre la
documentació de l'expedient.
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 al mes d'octubre de 2016.
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals
i Política Social de 16 de novembre de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de novembre de 2016, d'aprovació de la
prestació de Renda Garantida de Ciutadania (RGC) corresponent al mes d'octubre de 2016.
Vist que l'expedient 3TC12084R01112013, s'ha tramitat per Serveis Socials amb el número
de NIE X3781998Q.
Vist l'informe del director-psicòleg de l'Equip Social de Base, de 15 de novembre de 2016,
que manifesta l'existència d'un error en el número de NIF de l'expedient

3TC12084R01112013 sent el correcte 54433289V.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que establix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Considerant el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny, de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Rectificar l'Annex I de la proposta d'acord d'aprovació de la prestació de Renda
Garantida de Ciutadania (RGC) corresponent al mes d'octubre de 2016 de la Junta de
Govern Local d'11 de novembre de 2016, en els termes establits en l'informe del directorpsicòleg de l'Equip Social de Base de 15 de novembre de 2016 i que consta entre la
documentació de l'expedient.
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 de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Revestimientos Artegres,
SL.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 16 de novembre de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Vista la retenció de crèdit amb número d'operació 2.2016.1.01083, per a les ajudes a la
contractació de persones desocupades d'Onda per part d'empreses ubicades en Onda per a
l'any 2016, que ascendix a 200.000 euros.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 12 d'agost de 2016, va acordar adjudicar a
Revestimientos Artegres, SL una subvenció per import de 500,00 euros.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament de la subvenció presentada per Revestimientos
Artegres, SL el 10 de novembre de 2016 (NRE 21914).
Vist que la interessada es troba al corrent en el compliment de les obligacions davant de la
Hisenda Estatal, la Hisenda Municipal i la Seguretat Social.
Vista la base 12 de la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades
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d'Onda, 2016 que fa referència a la liquidació de les ajudes, justificació i forma de pagament.
Vist l'informe favorable de justificació i pagament de la subvenció concedida emès per la
tècnic de comerç, turisme i ocupació de data 15 de novembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que estableix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del Reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes
previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Atès l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció
de les entregues de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció concedida.
Segon. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la subvenció
concedida per a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a
l'aplicació 2016 24100 47000 (RC de 21/01/16 amb número d'operació 2.2016.1.01083) del
vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA /
JURÍDICA
Revestimientos Artegres, SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament 100% subvenció
concedida

500,00 €

Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l'obligació del punt anterior.

Quart. Notificar este acord a la interessada i traslladar-lo a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.8. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament de la subvenció concedida per
a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 de Hierbas El Plano, SL.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 21 de novembre de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió 29 de gener de 2016, va aprovar les bases
específiques que regulen la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones
desocupades d'Onda, 2016, l'anunci de la qual va ser publicat en el tauler d'edictes
municipal i en el Butlletí Oficial de la Província número 15 de data 4 de febrer de 2016.
Vista la retenció de crèdit amb número d'operació 2.2016.1.01083, per a les ajudes a la
contractació de persones desocupades d'Onda per part d'empreses ubicades en Onda per a
l'any 2016, que ascendix a 200.000 euros.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 16 de setembre de 2016, va acordar
adjudicar a Hierbas El Plano, SL una subvenció per import de 300,00 euros.
Vista la sol·licitud de justificació i pagament de la subvenció presentada per Hierbas El
Plano, SL el 4 de novembre de 2016 (NRE 21533).
Vist que la interessada es troba al corrent en el compliment de les obligacions davant de la
Hisenda Estatal, la Hisenda Municipal i la Seguretat Social.
Vista la base 12 de la convocatòria d'ajudes a la contractació de persones desocupades
d'Onda, 2016 que fa referència a la liquidació de les ajudes, justificació i forma de pagament.
Vist l'informe favorable de justificació i pagament de la subvenció concedida emès per la
tècnic de comerç, turisme i ocupació de data 16 de novembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada per mitjà de la firma del present
document, d'acord amb el que estableix les normes de fiscalització aprovades en les Bases
d'Execució del pressupost.
Atès l'article 88.3b del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció certificació
expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del Reintegrament de la
subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna de les causes
previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
Atès l'article 88.3c, del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, diu que haurà d'incorporarse a l'expedient a què es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció, certificació
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expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en què queda de manifest “que no
ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura cautelar, la retenció
de les entregues de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al beneficiari o entitat
col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la justificació de la subvenció concedida.
Segon. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la subvenció
concedida per a la contractació de persones desocupades d'Onda, 2016 amb càrrec a
l'aplicació 2016 24100 47000 (RC de 21/01/16 amb número d'operació 2.2016.1.01083) del
vigent Pressupost Ordinari:
PERSONA FÍSICA /
JURÍDICA
Hierbas El Plano, SL

NIF / CIF

CONCEPTE

IMPORT

Pagament 100% subvenció
concedida

300,00 €

Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l'obligació del punt anterior.
Quart. Notificar este acord a la interessada i traslladar-lo a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.9. Proposta d'aprovació de la 6a revisió de preus del contracte “Gestió de les
Piscines Municipals”.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 17 de novembre de 2016, que diu:
“Vist l'acord de la Junta de Govern Local de data 23/08/2010, d'adjudicació del contracte
“Gestió de les Piscines Municipals” a la mercantil Ondaenforma, SL, pels preus unitaris
oferits per aquest.
Vist que en data 13/09/2010 es va formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Vist l'escrit presentat pel contractista, de data 16/10/2015, pel que sol·licita la revisió del
preus sobre les tarifes per a la temporada 2016/2017 d'acord amb el que establixen els

plecs.
Vist l'informe del gestor d'esports, de data 09/11/2016, segons el qual la variació de l'IPC
aplicable és del 0,17%.
Considerant la tanca 6a del Plec de Prescripcions Tècniques per la qual es regula la revisió
de preus del contracte, segons la qual els preus seran revisats anualment conforme a l'IPC,
amb la limitació establida en l'article 78.3 LCSP.
Considerant els articles 77 i següents LCSP, pels que es regula la revisió de preus en els
contractes de les administracions públiques.
Considerant el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l'article 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 la Junta de Govern Local.
PROPOSA:
Primer. Aprovar la 6a Revisió de preus del contracte “Gestió de les Piscines Municipals”,
adjudicat en data 23/08/2010, consistent en l'augment del 0,17%, corresponent al 85% de la
variació de l'IPC durant el període de setembre-2015 a setembre-2016, aplicable a partir
d'octubre de 2016.
Segon. Aprovar les tarifes resultants d'aplicar el corresponent percentatge per a la
temporada 2016/2017.
Tercer. Notificar el present acord a la mercantil Ondaenforma, SL, NIF , i domicili en Onda,
en avinguda Sierra Espadà, 99.
Quart. Comunicar el present acord a la Secció d'Esports, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte de serveis: “Transport
urbà públic de viatgers”.
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 23 de novembre de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 22/09/2014, va adjudicar a Autobuses
Furió, SL, el contracte: “Transport urbà públic de viatgers”, formalitzat en data 15/10/2014,
amb una duració d'1 any, sense que existisca possibilitat de pròrroga.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
depositar fiança definitiva, per import de 13.490,91 €, carta de pagament amb número
d'operació 2014.009222, de data 19/09/2014.
Vist que ha transcorregut el termini d'1 any fixat com a període de garantia.
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Vist l'anunci publicat en el Perfil de Contractant i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per
un termini de 15 dies, a què no s'ha presentat cap reclamació.
Vist l'informe redactat per l'enginyer municipal, de data 14/11/2016, en el que manifesta que
no hi ha inconvenients respecte a l'execució material del contracte que impedisquen la
devolució de la garantia definitiva.
Vist l'informe de Tresoreria de data 05/10/2016, així com la conformitat de l'interventor
municipal, manifestada mitjançant la firma del present document, d'acord amb el que
estableixen les normes de fiscalització aprovades en les Bases d'Execució del pressupost.
Atès el que disposa l'article 102 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
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. Tornar a la mercantil Autobuses Furió, SL, CIF la fiança depositada en concepte de
garantia definitiva del contracte: "Transport urbà públic de viatgers", per import de
13.490,91 €, carta de pagament amb número d'operació 2014.009222.
Segon. Ordenar el pagament de la devolució de la fiança acordada en el punt precedent.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en les
oficines de la Tresoreria municipal l'original de la carta de pagament.
Quart. Comunicar el present acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, als efectes
pressupostaris i comptables oportuns, i a l'Àrea de territori, sostenibilitat i dinamització
econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta de concessió de llicència municipal d'obres majors sol·licitada per la
mercantil “Pamesa Ceràmica, SL” per a obres consistents en construcció de
col·lector d'aigües pluvials, al carrer Travessia 1a del Camí Vell.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Urbanisme i Mobilitat de 22 de novembre de
2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/62, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors
presentada per Pamesa Ceràmica, SL, amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions
en Camí de L'alcora, número 8, de Vila-real, per a obres consistents en construcció de
col·lector d'aigües pluvials, en el carrer Travessia 1a del Camí Vell (vial públic), segons
projecte redactat per l'enginyer tècnic industrial Abel García Gómez i visat pel col·legi
professional amb data 28 de setembre de 2016.

Vist que existix depositada una fiança per import de 3.000 € per a respondre de l'adequada
reposició de ferms i paviments que puguen veure's afectats, amb un termini de garantia de 3
mesos.
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 urbà industrial zona UI-6, amb la reparcel·lació i urbanització
acabada i amb tots els servicis urbanístics, i no està inclosa en cap àrea subjecta a
suspensió de llicències.
Vist que l'actuació projectada consistix en la construcció d'un nou col·lector d'aigües pluvials,
per a solucionar un problema d'entollada puntual.
Vist el projecte tècnic presentat s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes
en les Normes Urbanístiques d'este municipi.
Considerant que l'article 213 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, subjecta a llicència urbanística
l'objecte de la sol·licitud. Per la seua banda els articles 218 i 219 assenyalen que les
llicències urbanístiques autoritzaran l'exercici del dret a edificar o realitzar les actuacions
urbanístiques per a les que se sol·licita, i que les mateixes s'atorgaran o denegaran d'acord
amb les previsions de la legislació i del planejament, excepte el dret de propietat i sense
perjuí de tercers.
Considerant l'article 220 del referit text legal, que expressa que la competència i el
procediment d'atorgament de llicències s'ajustarà a la legislació sectorial que en cada cas
les regula, a la de règim local i a la del procediment administratiu comú.
Considerant el vigent PGOU municipal i subsidiàriament el Reglament de Servicis de les
Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.
Considerant que l'alcalde-president és l'òrgan competent per a l'atorgament de la llicència
sol·licitada, si bé esta atribució ha sigut delegada en la Junta de Govern local, per resolució
número 1.337/2015, de 22 de juny.
PROPOSA:
Primer. Concedir llicència municipal d'obres majors a la mercantil Pamesa Ceràmica, SL,
amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions en Camí de L'alcora, número 8, de Vilareal, per a obres consistents en construcció de col·lector d'aigües pluvials, en el carrer
Travessia 1a del Camí Vell (vial públic), segons projecte redactat per l'enginyer tècnic
industrial Abel García Gómez i visat pel col·legi professional amb data 28 de setembre de
2016. El pressupost declarat de les obres és de 11.800,02 euros, sent el constructor Pavasal
Empresa Constructora, SA.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, de
conformitat amb l'article 219.1 de la LOTUP.
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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. Abans de l'inici de les obres haurà d'aportar la documentació següent:
-Estudi de seguretat i salut.
-Document d'acceptació de residu de construcció.
-Nomenament de director d'execució d'obra i coordinador de seguretat i salut.
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. Una vegada finalitzades les obres, el promotor haurà de cedir gratuïtament l'obra
realitzada a este Ajuntament, a través del procediment jurídic oportú.
7. 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, comptats 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.
Quart. Autoritzar l'ocupació de la via pública en una superfície de 93 m2 durant 3 dies.
Quint. Notificar el present acord a la mercantil interessada i traslladar del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta d'aprovació de la justificació i pagament del 30% de la subvenció
concedida a la Penya Cultural Taurina Chicuelina, per a la realització de programes

culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 17 de novembre de 2016, que diu:
“Vistes les bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes per a la realització de
programes culturals i de participació ciutadana a associacions d'Onda (pressupost 2016),
aprovades per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2016 i publicades
en el BOP núm. 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 l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2016 d'adjudicació de les
mencionades subvencions, en el qual s'aprova la concessió d'una subvenció a la Penya
Cultural Taurina Chicuelina per import de 2.642,28 € al projecte presentat amb un pressupost
de 4.680 €.
Vist que d'acord amb la clàusula catorze de les bases específiques reguladores de la
convocatòria, la Penya Cultural Taurina Chicuelina ja va sol·licitar i se li va pagar el 70% de
la subvenció per import de 1.849,59 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 30% de la subvenció, presentada amb data 18 d'octubre
de 2016 per Salvador Guinot Castañ, amb NIF número , com a president de la Penya
Cultural Taurina Chicuelina.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, la Penya Cultural Taurina Chicuelina,
compleix els requisits establits en el RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, no sent deutor
amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per la tècnica mitjà de Cultura, amb data 25 d'octubre de
2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, d'acord amb el que estableixen les normes de fiscalització aprovades a les Bases
de Execució del pressupost.
Vist que el president de l'entitat presenta factures justificatives de les despeses efectuades,
que es relacionen a continuació:
Número
factura

Data
factura

Proveïdor

Concepte

Import

Data
pagament

2891

21/10/15

Iberdrola

Suministrament llum

67,38 €

29/10/15

1342

30/11/15

Iberdrola

Suministrament llum

76,38 €

08/12/15

3275

18/01/16

Iberdrola

Suministrament llum

65,56 €

26/01/16

4368

15/03/16

Iberdrola

Suministrament llum

56,13 €

23/03/16
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07/04/16

Iberdrola

Suministrament llum

50,01 €

15/04/16

1772

16/05/16

Iberdrola

Suministrament llum

61,12 €

24/05/16

8510

14/06/16

Iberdrola

Suministrament llum

51,55 €

22/06/16

7796

13/07/16

Iberdrola

Suministrament llum

46,36 €

21/07/16

876

16/08/16

Iberdrola

Suministrament llum

55,18 €

24/08/16

1283

12/09/16

Iberdrola

Suministrament llum

54,40 €

20/09/16

21/04/16

Generali Seguros

Assegurança local penya

325,82 €

21/04/16

16116

09/07/16

Justo, S.L

Transport exposició

2.420,00 €

09/06/16

15/2016

30/06/16

Ateneo Musical Schola Cantorum

Concert de pasdobles

2.000,00 €

05/07/16

Total..........................................
.........

5.329,89 €

Vist que l'import total de les factures presentades de 5.329,89 euros és superior al
pressupost del projecte presentat i que els conceptes es consideren adients a la finalitat de
la subvenció concedida.
Atès el disposat a l'article 88 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, relatiu al
pagament de la subvenció.
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 el 100% de la justificació referent a la subvenció concedida a la Penya
Cultural Taurina Chicuelina, amb CIF número , corresponent al pressupost 2016, per l'import
de 2.642,28 €, per a ser invertida en manteniment i en programació d'activitats.
Segon. Aprovar el reconeixement de l’obligació per la quantitat de 792,69 € a la Penya
Cultural Taurina Chicuelina, amb CIF número , corresponent al 30% de l’import total de la
subvenció concedida, pressupost 2016, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 330.48000
(RC número 22016100349) del vigent Pressupost General.
Tercer. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Quart. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta d'aprovació de les Bases reguladores de la convocatòria d'ajudes
econòmiques per a Esportistes d'Elit i Promeses d'Onda (pressupost 2016).
Vista la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a
la Ciutadania de 17 de novembre de 2016, que diu:

“Vistes les Bases reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a Esportistes
d'Elit i Promeses d'Onda per a l'exercici 2016.
Vist que l’Ajuntament té previst dur a terme aquesta ajuda econòmica, amb un pressupost de
5000 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 340 48001 del vigent pressupost general
corresponent al exercici 2016.
Vist l'informe tècnic favorable de data 4 de novembre de 2016.
Vist l'informe jurídic emès per l'oficial major de data 3 de novembre de 2016.
Vista la conformitat de l'interventor municipal, manifestada mitjançant la firma del present
document, de conformitat amb l'establert en les normes de fiscalització aprovades en les
Bases d'Execució del pressupost.
Ateses les disposicions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i de
l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament d'Onda, aprovada el 30 de gener de
2006 i publicada en el BOP número 31 de 14 de març de 2006 així com les disposicions del
Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre Esportistes d'Elit de la
Comunitat Valenciana.
Atès el que disposa l'article 23 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 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.
PROPOSE:
Primer. Aprovar les Bases específiques de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a
Esportistes d'Elit i Promeses d'Onda (pressupost 2016).
Segon. Aprovar l'autorització de la despesa per import de 5000 euros a càrrec a l'aplicació
pressupostària 2016 340 48001 (RC nº22016122252) del vigent pressupost general.
Tercer. Ordenar la publicació de les esmenades Bases al Butlletí Oficial de la Província, en
el tauler d'anuncis municipal i en la web de l'Ajuntament d'Onda. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. 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:
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1.14.1. Proposta d'adjudicació del contracte de serveis: "Neteja i manteniment de la
xarxa de clavegueram i de tancs de tempestat en el terme municipal d'Onda".
Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i
Dinamització Econòmica de 25 de novembre de 2016, que diu:
“Ángel Luís Badenas Donís, tinent alcalde delegat de l'Àrea de territori, sostenibilitat i
dinamització econòmica, per decret de l'alcaldia número 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 en el termini de 5
dies hàbils, 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 la Junta de Govern Local, en sessió de data 22/07/2016, va aprovar la contractació
del servei "Neteja i manteniment de la xarxa de clavegueram i de tancs de tempestat en el
terme municipal d'Onda", el pressupost del qual base de licitació és de 54.490,00 €, més
10% d'IVA (5.449,00 €), que suposa un import total de 59.939,00 € (IVA inclòs), i una duració
inicial de 4 anys, prorrogable fins a un màxim de 6 anys.
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 29/07/2016, va aprovar l'expedient de
contractació, la despesa i la seua licitació.
Vistes les operacions comptables número 2.2016.1.17102, de data 13/07/2016, i número
2.2016.8.00085, de data 25/07/2016, així com la conformitat de l'interventor municipal,
manifestada mitjançant la firma del present document, d'acord amb el que estableixen les
normes de fiscalització aprovades en les Bases d'Execució del pressupost.
Vist l'acte d'obertura de la documentació administrativa, de data 20/09/2016, en la que
s'observa que no hi ha deficiències.
Vist l'acte d'obertura de proposicions tècniques del dia 21/09/2016, i l'informe de l'enginyer
municipal, de data 04/10/2016, de valoració de les mateixes, amb el resultat següent:
•
•

Facsa .................................................................................. 14,00 punts.
Hidraqua ............................................................................. 10,69 punts.

Vist l'acte d'obertura de les proposicions econòmiques del dia 06/10/2016, i la proposta
d'adjudicació emesa per l'enginyer municipal, de data 03/11/2016, amb el resultat següent:
•
•

Facsa .................................................................................. 26,00 punts.
Hidraqua ............................................................................. 22,69 punts.

Vista l'Acta de la Mesa de Contractació, de data 07/11/2016, en la que es proposa
l'adjudicació a favor de l'oferta subscrita per Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense,
SA (Facsa).
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 10.898,00 €, carta de pagament amb número
d'operació 3.2016.1.01647.
Atès el que disposa l'article 23,2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en relació amb l'article 24.2 del Reglament Orgànic Municipal; i la
Resolució número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de competències en la Junta de
Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Adjudicar el contracte a la mercantil Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense,
SA (Facsa), CIF , com a autora de la proposició més avantatjosa per a la Corporació, pels
preus unitaris establerts en el Plec de prescripcions tècniques amb una baixa del 10,50% i
un màxim anual de 59.939,00 euros (10% IVA inclòs).
La duració inicial del contracte és de 4 anys prorrogable fins a un màxim de 6 anys.
Segon. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari, a fi d'incorporar-les al contracte
administratiu corresponent:
•
•
•
•
•
•
•

Reducció del temps d'execució del Pla director del clavegueram: 3 mesos.
Reducció del temps de resposta: 10 minuts.
Mesures d'estalvi energètic: 19 mesures.
Mesures d'incorporació de noves tecnologies: 12 mesures.
Renúncia a l'IPC: 100%
Disponibilitat del servei de guàrdia: 24 h - 365 dies/any
Ampliació de les visites de control: 88 visites/any.

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 i disposar la despesa per un import de 239.756,00 euros. Els corresponents
a l'anualitat de 2016, amb càrrec a l'aplicació 2016 1532 21001 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: ........................................................................................................ 19.979,66 €
Anys 2017-2019: ............................................................................................. 59.939,00 €
Any 2020: ........................................................................................................ 39.959,34 €

Cinquè. 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.
Sisè. Notificar el present acord a tots els licitadors, junt amb l'informe de l'enginyer municipal
de data 03/11/2016, i tornar-los, si és el cas, la documentació presentada.
Setè. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Huitè. Ordenar la publicació de l'anunci de contractació en el DOUE, en el BOE i en el perfil
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de contractant municipal.
Novè. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica
Desè. 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.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Ordinari
000543/2014.
Secretaria dóna compte de la Sentència 241/2015 del Jutjat del Contenciós Administratiu
número 1 de Castelló, de data 30 d'octubre de 2015, dictada en el Procediment ordinari
000543/2014, per la qual es resol inadmetre per extemporaneïtat en l'exercici de l'acció
processal, el recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil El Barco SL, contra la
desestimació pel diputat delegat de recaptació del recurs de reposició interposat per la
mercantil recurrent, en relació al deute de l'empresa VITRICOL de l'IBI dels anys 2005, 2006 i
2007 de la finca cadastral número 0162907YK4206S0001DH.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord i
còpia de la Sentència a la Secció de Rendes.
2.2. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Abreviat
000162/2015.
Secretaria dóna compte de la Sentència 478/2016 del Jutjat del Contenciós Administratiu
número 1 de Castelló, de data 7 de novembre de 2016, dictada en el Procediment Abreviat
000162/2015, per la qual s'estima el recurs contenciós-administratiu interposat per
INVERSIONES FRANCH MIRAVET, SL contra la desestimació del recurs de reposició
interposat per la part demandant contra la liquidació 084 2014 501 000613 de l'impost sobre
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord i
còpia de la Sentència a la Secció de Rendes.
2.3. Precs i preguntes.
En este punt no es produeix cap intervenció.
El president alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc esta acta.

Onda, data al marge
DOCUMENT FIRMAT ELECTRÒNICAMENT

