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: 11
Data: 18 de març de 2016
Caràcter: ordinària
Horari: de 9.00 a 9.20 h
Lloc: sala de comissions de la Casa de la Vila
Assistents:
Joaquín A. Huguet Lecha, alcalde president (Grup Socialista)
María Carmen Aguilella García, primera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Ángel Luís Badenas Donís, segon tinent d’alcalde (Grup Socialista)
Encarnación Ribes Rovira, tercera tinent d'alcalde (Grup Socialista)
Rosa Mª Gómez Sancho, interventora acctal.
Ignacio J. Martínez Ballester, oficial major, secretari p.s.
Ordre del dia:
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió d'11 de març 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. 24/2016.
1.3. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Cruz Roja Española” per a
l'exercici 2016.
1.4. Proposta d'aprovació de l'autorització de canvi de vehicle taxi, sol·licitat per José Luis
Martínez Campos.
1.5. Proposta de denegació de la justificació de la subvenció i reintegrament de la mateixa,
presentada per Bar Restaurante Gallego, CB, en l'expedient d'ajuda econòmica per a
restauradors locals que participen en el producte turístic d'Onda de l'any 2015.
1.6. Proposta de denegació de la justificació de la subvenció concedida per al programa
d'ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015, a Marcos Fernández Fernández.
1.7. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb l'Associació
Onda Centre Comercial per a l'exercici 2015.
1.8. Proposta d'aprovació de la justificació de la subvenció concedida en el Programa Onda
Emplea, 2015.
1.9. Proposta de sol·licitud a l'Agència Valenciana del Turisme per la convocatòria d'ajudes
2016, dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Programa 2: «Impuls al
turisme sostenible. Renovació il·luminació del Castell».
1.10.Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per la mercantil
G.M. Recambios y Servicios Cerámicos, SL, per a desconstrucció i desmantellament d'una
nau industrial afectada per incendi, en el Polígon Industrial El Colomer, Carrer Camí
Colador, nau 17.
1.11.Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Pedro Martínez

Muñoz, per a construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres, en el carrer Bon Pastor,
número 9.
1.12.Proposta de rectificació d'errors de l'acord de la Junta de Govern Local, de data
05/02/2016 d'adjudicació del contracte del “Subministrament de material de llanterneria
destinat a col·legis i edificis municipals".
1.13.Proposta per a declarar desert l'expedient de contractació del servei "capintería metàl·lica
per al manteniment de la ciutat i edificis municipals".
1.14.Proposta de devolució de garantia definitiva del contracte d'Obres: “Remodelació de la
Plaça El Pla”.
1.15.Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei: "fusteria
metàlica per al manteniment de la ciutat i edificis municipals".
1.16.Proposta d'aprovació i denegació d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola Infantil, curs
escolar 2015-2016, convocatòria extraordinària.
1.17.Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb Asociación JJ. Y PP. ''LA
FORTALEZA" per a l'exercici 2016.
1.18.Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb Asociación JJ. Y PP. ''LA
ONDENSE" per a l'exercici 2016.
1.19.Proposta d'aprovació de l'esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Onda i la Casa de Retiro El Carmen de Onda-Castellón. Carmelitas Orden de Hermanos.
1.20.Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per al
pressupost 2016 a la Societat Artístic Musical Vila d'Onda.
1.21.Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per al
pressupost 2016 a la Societat Unió Musical Santa Cecília d'Onda.
1.22.Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb el Club de Fútbol Racing Onda
2016.
1.23.Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a l'exercici
2016 al Club Deportivo Onda.
1.24.Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a l'exercici
2016 al Club Ciclista Sepelaco.
1.25.Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a l'exercici
2016 al Club Atletismo Onda.
1.26.Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a l'exercici
2016 al Club Adaponda.
1.27.Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a l'exercici
2016 al Club Natació Onda.
1.28.Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb la Federación de Barrios en
Fiestas de Onda, per a l'exercici 2016.
1.29.Despatx extraordinari.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Drets Fonamentals núm.
320/2014, del Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Castelló.
2.2. Precs i preguntes.
1. Part resolutòria:
1.1. Proposta d'aprovació de l'acta de la sessió d'11 de març de 2016.
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La presidència pregunta als assistents si desitgen formular alguna observació a l'esborrany
de l'acta de la sessió ordinària d'11 de març 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. 24/2016.
Vista la proposta de la regidora delegada d'Intervenció, Gestió Pressupostària, Tresoreria i
Recaptació de 15 de març 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 24/2016, que recullen les factures per despeses
corrents i inversions pressupostàries.
Vista la conformitat de les factures incloses en l’annex dels regidors responsables i dels
tècnics de l'Àrea.
Vista la fiscalització i conforme de l'interventor municipal.
Atés que de conformitat amb el dispost a l'article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l'article 53.2 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic dels Entitats Locals; i el decret de l’alcaldia número 1337/2015
de 22 de juny, de delegació de competències, modificat per decret de l'alcaldia número
1869/2015, de modificació i ampliació de competències en la Junta de Govern Local,
reassignació de matèries a Àrees organitzatives i ampliació i correcció de delegació de
competències en tinents d'alcalde i regidors, que atribueix a la Junta de Govern: “Autoritzar i
comprometre les despeses de la seua competència. - Reconèixer i liquidar les obligacions
derivades de compromisos de despeses adquirides legalment, i ordenar el pagament
d’aquestes obligacions, llevat els relatius a despeses de personal i amortització de préstecs i
liquidació d'interessos”.
PROPOSA:
Primer. Aprovar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions contingudes en
la proposta d'operacions a ordenar núm. 24/2016 per import de 406.660,36 euros
corresponent a despeses corrents i inversions pressupostàries.
Segon. Ordenar el pagament de les obligacions contingudes en el punt primer.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.3. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb “Cruz Roja Española” per
a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
Política Social d'11 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de conveni de col·laboració amb “Cruz Roja
Española” 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 “Cruz Roja Española” té com a fins primordials: la promoció del voluntariat , la
realització de programes dirigits a persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat i la
prestació de serveis per als ciutadans de la nostra localitat.
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 “Cruz Roja Española”, amb CIF , per a
l'exercici 2016 per import de 10.000,00 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.
1.4. Proposta d'aprovació de l'autorització de canvi de vehicle taxi, sol·licitat per José
Luis Martínez Campos.
Vista la proposta de la tinent alcalde delegada de l’Àrea d'Administració, Servicis Municipals i
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Política Social de 15 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 955/2016/1 instruït a sol·licitud de José Luis Martínez Campos.
Vist que el sol·licitant és titular de la llicència municipal de taxi número 8 d'Onda, expedida el
25 de juny de 2012, prestant el servici amb el vehicle marca Opel Zafira, matrícula 6270HLM, i que per mitjà d'un escrit de data 29 del passat mes de desembre, sol·licita
autorització municipal per al canvi del vehicle per un de nova adquisició, de la mateixa
marca i model, el número de bastidor del qual és .
Resultant que l'article 4 del Reglament Nacional dels servicis urbans i interurbans de
transports en automòbils lleugers, aprovat per R.D. 763/1979, de 16 de març (declarat vigent
per R. D. 1211/1990, de 28 de setembre) establix que: “Els titulars de la llicència local citada
podran substituir el vehicle adscrit a la mateixa per un altre que, si fora de la marca i model
determinat per l'entitat local, bastarà amb la comunicació formal del canvi, i, en qualsevol
altre cas, quedarà subjecte a l'autorització de la dita entitat, que es concedirà una vegada
comprovades les condicions tècniques necessàries de seguretat i conservació per al servici.”
Considerant igualment el que disposa l'article 4 de l'Ordenança Municipal Reguladora del
Servici de Transport de Viatgers en Automòbils Lleugers.
Tenint en compte l'article 54,4 de la Llei 6/2011, d'1 d'Abril, de la Generalitat, de Mobilitat de
la Comunitat Valenciana que disposa que: “En el cas que siga necessari substituir el vehicle
amb què es realitza la prestació del servici de taxi, el nou vehicle haurà de tindre una
antiguitat màxima de quatre anys”.
Considerant que la Resolució de l'Alcaldia núm. 1337/2015 de data 22 de juny, de delegació
de competències, atribuïx a la Junta de Govern Local l'atorgament de les llicències, i la resta
d'actes administratius relacionats amb este servici públic.
PROPOSE
Primer. Autoritzar José Luis Martínez Campos, titular de la llicència municipal de taxi núm. 8
per al canvi de material mòbil, substituint el vehicle marca Opel Zafira, matrícula 6270-HLM,
per un de nova adquisició, de la mateixa marca i model, el número de bastidor del qual és .
Segon. Condicionar l'autorització a l'informe favorable de l'enginyer municipal relatiu als
requisits tècnics del vehicle.
Tercer. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar a l'enginyer municipal, als efectes
de què procedisca a la revisió tècnica del vehicle autoritzat.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.5. Proposta de denegació de la justificació de la subvenció i reintegrament de la
mateixa, presentada per Bar Restaurante Gallego, CB, en l'expedient d'ajuda
econòmica per a restauradors locals que participen en el producte turístic d'Onda de
l'any 2015.

Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 8 de març de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de 15 de desembre de 2014 va aprovar les
bases que regulen la concessió d'ajudes econòmiques adscrites a restauradors locals que
participen en el producte turístic d'Onda de l'any 2015, l'anunci del qual ha sigut publicat en
el Butlletí Oficial de la Província número 151, de 16 de desembre de 2014, i en el Tauler
d'Edictes Municipal.
Vista la base 16 de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a restaurants locals que
participen en el producte turístic d'Onda de l'any 2015, que hi ha referència a la justificació
de la subvenció, sent el termini màxim per a això l'1 de desembre de 2015.
Vist que amb data registre d'entrada 24 de febrer de 2016, s'ha presentat per Bar
Restaurante Gallego, CB, sol·licitud de justificació.
Vist l'informe emés per la tècnic de comerç, turisme i ocupació, de data 26 de febrer de
2016, on s'informa desfavorablement la justificació per haver-se presentat fora de termini.
Atès la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en l'article 37.1.c, que
establix que procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés
de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què
s'acorde la procedència del reintegrament, en cas d'incompliment de l'obligació de
justificació o la justificació insuficient, en els termes establits en l'article 30 d'esta llei, i si és
el cas, en les normes reguladores de la subvenció.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en la resolució
de l'alcaldia número 1.337/2015, de data 22 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern,“12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions a què concedisca l'Ajuntament i que siguen de la seua
competència”.
PROPOSA
Primer. Denegar la justificació presentada per Bar Restaurante Gallego, CB, amb CIF
número , presentada amb data registre d'entrada 24 de febrer de 2016, per estar fora de
termini de presentació, sent per tant extemporània, en virtut dels establit en les bases
reguladores del programa.
Segon. Anul·lar l'autorització, disposició i reconeixement de les obligacions i l'ordenació de
pagament corresponent a la bestreta del 100% de la subvenció concedida per l'import de
1200 €.
Tercer. Requerir el reintegrament de 1200 euros a Bar Restaurante Gallego, CB,
corresponent al 100% de la subvenció concedida i pagada per l'Ajuntament d'Onda.
Quart. Notificar este acord als interessats i comunicar-ho a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
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El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.6. Proposta de denegació de la justificació de la subvenció concedida per al
programa d'ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015, a Marcos Fernández
Fernández.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 9 de març 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 13 de novembre de 2015, va acordar la concessió
d'una subvenció i el pagament de la bestreta del 100% de la mateixa per import de 3.000
euros a Marcos Fernández Fernández, per al programa d'ajudes a la contractació, Onda
Emplea 2015.
Vist que s'ha presentat sol·licitud de justificació per l'interessat, sense aportar la
documentació necessària per a tramitar l'expedient, comprometent-se en la mateixa a
aportar la documentació necessària, conforme s'anara generant.
Vist els escrits remesos amb data registre d'eixida d'este ajuntament 20 de gener de 2016 i
18 de febrer de 2016, on se li concedia a l'interessat un termini de 10 dies, perquè aportara
la documentació generada fins al moment, i així poder continuar amb el tràmit administratiu
corresponent.
Vist que per l'interessat no s'ha presentat la documentació sol·licitada, així com tampoc
al·legacions en relació amb els fets constatats.
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.
Atès les bases reguladores de la convocatòria d'ajudes a la contractació Onda Emplea 2015,
la persona beneficiària haurà de reintegrar a l'Ajuntament d'Onda la totalitat de la subvenció
percebuda, en el cas que es produïra un incompliment de les mateixes.
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”.
PROPOSE
Primer. Denegar la justificació de la subvenció concedida a Marcos Fernández Fernández,
amb NIF número: per al programa d'ajudes a la contractació, Onda Emplea 2015, per no
presentar dins del termini concedit, la documentació necessària per a tramitar l'expedient.
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
3.000 €.
Tercer. Requerir el reintegrament de 3.000 euros a Marcos Fernández Fernández,
corresponent al 100% de la subvenció concedida i pagada per l'Ajuntament d'Onda.
Quart. Notificar este acord als interessats i comunicar-ho a l'Àrea d'Administració, Serveis
Municipals i Política Social, als efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.7. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració amb
l'Associació Onda Centre Comercial per a l'exercici 2015.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 9 de març de 2016, que diu:
“Vist l'escrit presentat per José Ernesto Talamantes Marín, president de l'Associació Onda
Centre Comercial, amb registre d'entrada de 8 de març de 2016 (NRE 4804) en el que
sol·licita el pagament del 70% de la subvenció concedida a l'Associació Onda Centre
Comercial.
Vist l'acord de la Junta de Govern Local, de 12 de febrer de 2016, pel qual s'aprova el
conveni de col·laboració entre l' Ajuntament d'Onda i l' Associació Onda Centre Comercial i
es concedix una subvenció per import de 29.000 euros per a l'exercici 2016.
Vista la clàusula quarta del conveni de col·laboració que establix que a la firma del mateix es
procedirà, amb la sol·licitud prèvia, al pagament del 70% de l'ajuda aprovada (20.300 euros).
Vist que d'acord amb les certificacions corresponets, l'Associació Onda Centre Comercial,
complix els requisits establits en el RD 887/2003, de 17 de novembre, General de
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Subvencions, no sent deutora amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb Seguretat
Social.
Vist l'informe favorable emès per la tècnic de comerç, turisme i ocupació, de data 10 de
març.
Vista la fiscalització de la present proposta efectuada per la Intervenció de Fons municipals.
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 que 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’incorporar-se a l’expedient que 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, 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, per
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 l'autorizació, disposició i reconeixement de la següent obligació,
corresponent a la bestreta del 70% de la subvenció de l'exercici 2016 amb càrrec a
l’aplicació 431 48000 del vigent Pressupost Ordinari (RC de 26/01/16 amb número
d’operació 2.2016 101338):
APLICACIÓ

PERCEPTOR

431 48000

Asociación Onda Centre Comercial

NIF

IMPORT
20.300,00 €

Segon. Aprovar l’ordenació de pagament de l'obligació anterior.
Tercer. Notificar este acord als interessats i comunicar-ho 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 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 10 de març 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:
- Aranzazu Villena Olucha (expte.: 00945/15/14)
- Raquel Casares López (expte: 00945/15/31)
- Iona Paros (expte.: 00945/15/47)
- Alejandro Sánchez Chamarro (expte.: 00945/15/89)
- Erduan Agi Murat (expte.: 00945/15/107)
- Rodica Cismas (expte.: 00945/15/144)
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 les següents subvencions concedides en l'exercici 2015:
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INTERESSAT

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBV.

Aranzazu Villena Olucha

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Raquel Casares López

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Iona Paros

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Alejandro Sánchez Chamarro

1.200,00 €

1.200,00 €

0,00 €

Erduan Agi Murat

2.000,00 €

1.729,38 €

270,62 €

Rodica Cismas

1.000,00 €

662,46 €

337,54 €

Segon. Anul·lar l'autorització, disposició, reconeixement i ordenació de pagament, de les
obligacions corresponents a la bestreta de la part no justificada de les subvencions
concedides:
INTERESSAT

NIF

IMPORT
CONCEDIT

IMPORT
JUSTIFICAT

REINTEGRAMENT
SUBVENCIÓ

Erduan Agi Murat

2.000,00 €

1.729,38 €

270,62 €

Rodica Cismas

1.000,00 €

662,46 €

337,54 €

Tercer. Requerir el reintegrament dels gastos corresponents a la reducció de la subvenció no
justificada.
INTERESSAT

NIF

REINTEGRAMENT SUBVENCIÓ

Erduan Agi Murat

270,62 €

Rodica Cismas

337,54 €

Quart. 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.
1.9. Proposta de sol·licitud a l'Agència Valenciana del Turisme per la convocatòria
d'ajudes 2016, dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Programa 2:
«Impuls al turisme sostenible. Renovació il·luminació del Castell».
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de març de 2016, que diu:
“Vista la Resolució, de 18 de febrer de 2016, del president de l'Agència Valenciana del
Turisme, per la qual es convoquen les ajudes 2016 de l'Agència Valenciana del Turisme,
publicada en el DOCV núm. 7732 de 3 de març de 2016.

Vista la memòria descriptiva de l'actuació denominada «Impuls al turisme sostenible.
Renovació il·luminació del Castell ». redactada per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vist l'informe emés per l'enginyer municipal, on s'indique que el pressupost estimat ascendix
a la quantitat de 37.026 €, iva inclòs.
Vist que la documentació i tramitació de l'expedient s'ajusta al que establix l'orde de la
Conselleria que regula les dites ajudes.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en el Decret de
l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny., d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern, “5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la memòria descriptiva de l'actuació denominada «Impuls al turisme
sostenible. Renovació il·luminació del Castell», redactada per la tècnic de comerç, turisme i
ocupació.
Segon. Aprovar el pressupost estimat de l'actuació, que ascendix a la quantitat de 37.026
euros, iva inclòs.
Tercer. Sol·licitar ajuda a l'Agència Valenciana del Turisme per import de 37.026 euros, a
l'empar de la Resolució, de 18 de febrer de 2016.
Quart. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Resolució en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Cinqué. Comprometre's a realitzar les operacions pressupostàries pertinents per a dur a
terme el finançament i execució del gasto generat per l'ajuda sol·licitada, una vegada resolta
la convocatòria i en funció de la mateixa.
Sisé. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos, així
com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.10. Proposta de concessió de llicència municipal d'obra major sol·licitada per la
mercantil G.M. Recambios y Servicios Cerámicos, SL, per a desconstrucció i
desmantellament d'una nau industrial afectada per incendi, en el Polígon Industrial El
Colomer, Carrer Camí Colador, nau 17.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/16/8, de sol·licitud de llicència municipal d'obres majors de la
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mercantil G.M. Recambios y Servicios Cerámicos, SL, amb CIF núm. i domicili als efectes
de notificacions en l'Apartat de Correus número d'Onda, per a la desconstrucció i
desmantellament d'una nau industrial afectada per incendi, en el Polígon Industrial El
Colomer, Carrer Camí Colador, nau 17, segons projecte de demolició redactat per
l'arquitecte Juan Miguel Gil García. Hi ha estudi bàsic de seguretat i salut i estudi de gestió
de residus.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient, favorables a l'atorgament de la
llicència.
Vist que la parcel·la de referència està classificada pel Pla General d'Ordenació Urbana
vigent, aprovat definitivament i homologat per la Comissió Territorial d'Urbanisme amb data
22 de juliol de 1998, com a sòl sòl urbanitzable industrial SUD-9, amb la urbanització
acabada i amb tots els servicis urbanístics, i no està inclosa en cap àrea subjecta a
suspensió de llicències.
Vist que l'actuació projectada s'acomoda a les determinacions urbanístiques contingudes en
les Normes Urbanístiques d'este municipi, i que l'ús industrial a què es destina les
esmentades obres és conforme amb l'ordenació que, relativa a este aspecte, conté
l'Ordenança. La superfície destinada a la demolició és de 481 m2.
Considerant que les mencionades obres de derrocament complixen amb els requisits per a
l'edificació de solars que determina l'article 177.2 a) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana
(LOTUP), i que no hi ha cànons d'urbanització que graven la propietat ni tampoc excedents
d'aprofitament.
Considerant que l'article 213 e) de la LOTUP subjecta a llicència municipal prèvia les obres
de demolició de les construccions. 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 G.M. Recambios y
Servicios Cerámicos, SL, amb CIF núm. i domicili als efectes de notificacions en l'Apartat de
Correus número d'Onda, per a la desconstrucció i desmantellament d'una nau industrial

afectada per incendi, en el Polígon Industrial El Colomer, Carrer Camí Colador, nau 17,
referència cadastral 6283509YK3268S0017RY, segons projecte de demolició redactat per
l'arquitecte Juan Miguel Gil García. Hi ha estudi bàsic de seguretat i salut i estudi de gestió
de residus. El pressupost declarat de les obres és de 15.005,86 euros, sent el constructor la
mercantil “Reinsu, S.L”.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí de tercers, de
conformitat amb l'article 219.1 de la LOTUP.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. 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.
3. Es tracta d'una obra vinculada a una activitat existent, però al tractar-se d'una demolició
com a conseqüència d'una incendi, per a realitzar la reconstrucció posterior, les
característiques de l'activitat no variaran, per la qual cosa no necessari modificar la llicència
ambiental per a exercir l'activitat o aportar acta de compareixença d'assumpció de
responsabilitats, davant de notari o secretari municipal.
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. Amb caràcter previ a l'inici de les obres, haurà de presentar el projecte visat pel col·legi
professional.
6. 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.
7. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, firmada pel tècnic director de les mateixes i visat pel col·legi
professional. També s'haurà d'aportar el certificat del gestor de residus.
Tercer. Els terminis d'inici i finalització de l'obra seran els següents:
A) Iniciació: 30 dies, comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació del present
acord.
B)

Execució de les obres: dos mesos, comptats des de la data de la iniciació.

Els referits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat sempre que la llicència siga conforme amb la
legislació vigent en el moment de sol·licitud de pròrroga.
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Quart. Notificar el present acord a la mercantil interessada i traslladar del mateix a l'Àrea
Econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.11. Proposta de concessió de llicència municipal d'edificació sol·licitada per Pedro
Martínez Muñoz, per a construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres, en el carrer
Bon Pastor, número 9.
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 16 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient número 8832/15/70, de sol·licitud de llicència municipal d'edificació de
Pedro Martínez Muñoz, amb DNI i domicili a efecte de notificacions en , per a construcció
de vivenda unifamiliar entre mitgeres en el carrer Bon Pastor, número 9, segons projecte
redactat per l'arquitecte Antonio Tormo Vicent i visat pel col·legi professional corresponent,
amb data 25 de novembre de 2015. Aporta Estudi de seguretat i salut i Estudi de gestió de
residus.
Vistos els informes tècnic i jurídic incorporats a l'expedient i 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 residencial, zona U-8, 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 de vivenda 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 Pedro Martínez Muñoz, amb DNI i domicili a
efecte de notificacions en , per a construcció de vivenda unifamiliar entre mitgeres en el
carrer Bon Pastor, número 9, amb referència cadastral 4569506YK3246H0001BR, segons
projecte redactat per l'arquitecte Antonio Tormo Vicent, i visat pel col·legi professional
corresponent, amb data 25 de novembre de 2015. El pressupost de les obres és de
81.354,22 €, i el constructor José Luis Guillamón.
Esta llicència es concedix excepte el dret de propietat i sense perjuí del de tercers i de
veïns contigus, dret que, en cas de demostrar-se, prevaldrà sobre la llicència d'edificació
municipal, de conformitat amb el que disposa l'article 219.1 de la Llei 5/2014, de 25 de
juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat
Valenciana, en relació amb l'article 12 del Decret de 17 de juny de 1.955 pel qual s'aprova
el Reglament de Servicis de les Corporacions Locals.
Segon. Condicionar la llicència al compliment de les obligacions següents:
1. Es tindran en compte les condicions administratives generals que acompanya la llicència
d'obres.
2. S'establiran les mesures de protecció necessàries, complint amb el RD 1627/97 de
Seguretat i Salut en el Treball, així com el que disposa l'estudi de seguretat i en el
corresponent pla de seguretat de l'obra.
3. Tal com es descriu en l'article 5 del Codi Tècnic de l'Edificació, els responsables de la
verificació del seu compliment seran exclusivament el promotor, el constructor i els tècnics
participants tant en la redacció del projecte com en la direcció de les obres.
4. No està autoritzat per a iniciar les obres fins que haja presentat la documentació següent:
-el tècnic redactor haurà de firmar presencialment la fitxa urbanística.
-haurà de designar director d'execució d'obra, visat pel col·legi professional.
5. L'interessat ve obligat a sol·licitar la corresponent ocupació de via pública si haguera,
detallant els metres quadrats a ocupar i temps de duració, havent de mantindre lliure la
circulació de vianants per la vorera, amb els mitjans que considere oportuns (marquesines,
passarel·les...), en tot moment, estant prohibida la seua ocupació directa.
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6. L'interessat haurà de comunicar la terminació de les obres, presentant el corresponent
certificat final de les mateixes, així com certificat del gestor de residus de construcció que
haja intervingut en l'obra.
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: 12 mesos, a comptar de l'endemà del dia d'inici d'obres.
Els dits terminis podran ser ampliats amb la sol·licitud prèvia de pròrroga, per un nou
termini no superior a l'inicialment acordat, de conformitat amb l'article 225.2 de la Llei
5/2014, de 25 de juliol.
Quart. Notificar el present acord a l'interessat i traslladar del mateix a l'àrea econòmica als
efectes oportuns.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.12. Proposta de rectificació d'errors de l'acord de la Junta de Govern Local, de data
05/02/2016 d'adjudicació del contracte del “Subministrament de material de
llanterneria destinat a col·legis i edificis municipals".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 14 de març de 2016, que diu:
“Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 05/02/2016, va acordar l'adjudicació
del contracte “Subministrament de material de llanterneria destinat a col·legis i edificis
municipals" a favor de Salandelues, SL com a autora de la proposició més avantatjosa per a
la Corporació.
Vist que hi ha un error en l'acord citat anteriorment en quant a la baixa dels preus unitaris
atés que s'adjudicava amb una baixa del 23% als preus unitaris quan l'oferta presentada pel
licitador és d'una baixa del 32% sobre els preus unitaris establit en el Plec de Prescripcions
tècniques.
Atès l'article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, segons el qual les
Administracions Públiques poden en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats,
rectificar els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
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. Rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 05/02/2016 i adjudicar el
contracte a la mercantil Salandelues, SL, CIF , com a autora de la proposició més
avantatjosa per a la Corporació, amb una baixa del 32% als preus unitaris establits amb un
màxim anual de 24.200,00 euros (21% IVA inclòs), i una duració inicial de 2 anys prorrogable
fins a un màxim de 4 anys.
Segon. Acceptar les millores presentades per l'adjudicatari del contracte, a fi d'incorporar-les
al contracte administratiu corresponent.
Tercer. Requerir al contractista adjudicatari perquè signe el contracte administratiu en el
termini de quinze dies hàbils següents a aquell en què es reba la notificació de l'adjudicació
pels licitadors i candidats.
Quart. Autoritzar la despesa per un import de 48.400,00 euros, els corresponents a l'anualitat
de 2016, amb càrrec a l'aplicació 920 22199 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.
Quint. Anomenar 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.
Sext. Notificar el present acord a tots els licitadors.
Sèptim. Notificar el present acord al responsable del contracte.
Octau. Ordenar la publicació de l'anunci de formalització en el perfil de contractant
municipal.
Nové. Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal i a l'Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Dinamització econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.13. Proposta per a declarar desert l'expedient de contractació del servei "capintería
metàl·lica per al manteniment de la ciutat i edificis municipals".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 14 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient 453/2016/1, tramitat per a la licitació del contracte "capintería metàl·lica per
al manteniment de la ciutat i edificis municipals".
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 19/02/2016, va aprovar l'expedient de
contractació, i la seua licitació.
Vist que finalitzat el termini de presentació de pliques el dia 09/03/2016, l'única oferta
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presentada és a nom de Juan Manuel Gargallo Escribano, en nom i representació de
Talleres Gagima, CB.
Atès que les Comunitats de Béns no tenen personalitat jurídica pròpia per a contractar amb
l'Administració.
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 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 número 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Declarar desert l'expedient per a l'adjudicació del contracte: "capintería metàl·lica per
al manteniment de la ciutat i edificis municipals".
Segon. Comunicar el present acord a la intervenció municipal i a l'Àrea de territori,
sostenibilitat i dinamització econòmica.
Tercer. Notificar el present acord a Talleres Gagima CB.
Quart. Publicar el present acord en el Perfil de contractant municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.14. Proposta de devolució de
“Remodelació de la Plaça El Pla”.

garantia

definitiva

del

contracte

d'Obres:

Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 14 de març de 2016, que diu:
“Vist que Junta de Govern Local, en sessió de data 21/10/2014, va adjudicar a UTE Áridos
Mijares, SL - Construcciones Cabecar, SL - Durantia Infraestructuras, SA, el contracte:
“Remodelació de la Plaça El Pla”, formalitzat en data 10/11/2014, amb una duració de 5
mesos.
Vist que en garantia del compliment de les obligacions derivades del contracte l'interessat va
dipositar fiança definitiva, per import de 20.548,75 €, carta de pagament amb número
d'operació 2.2014.1.01659, de data 17/10/2014.
Vist que ha transcorregut el termini de 6 mesos fixat com a període de garantia.
Vist l'anunci publicat en el Perfil de Contractant i en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament, per
un termini de 15 dies, a què no s'ha presentat cap reclamació.
Vist l'informe redactat per l'Enginyera tècnica d'obres públiques i l'arquitecte municipal, de
data 08/02/2016, 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 10/11/2015.
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 UTE Áridos Mijares, SL - Construcciones Cabecar, SL Durantia Infraestructuras, SA, CIF la fiança depositada en concepte de garantia definitiva
del contracte: "Remodelació de la Plaça El Pla", per import de 20.548,75 €, carta de
pagament amb número d'operació 2.2014.1.01659.
Segon. Notificar el present acord a l'interessat, recordant-li que haurà de presentar en les
oficines de la Tresoreria municipal l'original de la carta de pagament.
Tercer. Comunicar el present acord a la Tresoreria municipal, 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.
1.15. Proposta d'incoació de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de servei:
"fusteria metàlica per al manteniment de la ciutat i edificis municipals".
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 15 de març de 2016, que diu:
“Vista la necessitat de dur a terme l'adjudicació del contracte de servei: "fusteria metàlica per
al manteniment de la ciutat i edificis municipals", el pressupost base de licitació de la qual és
de 35.000,00 euros/anuals, més 21% d'IVA (7.350,00 €), que suposa un import total de
42.350,00 € (IVA inclòs), i una duració inicial de 42.350,00, prorrogable fins a un màxim de 4.
Vist l'informe del servei de data 14/03/2016.
Atès el que disposa l'article 109,1 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), segons el
qual: La celebració de contractes per part de les Administracions Públiques requerirà la
prèvia tramitació del corresponent expedient, que s'iniciarà per l'òrgan de contractació
motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l'article 22 d'esta Llei.
Atès l'execució del contracte necessària per als fins del servei públic, de conformitat amb
allò que disposa l'article 22 TRLCSP, per tractar-se el seu objecte d'una competència
municipal arreplegada en l'article 33 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de
Règim Local de la Comunitat Valenciana.
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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. Incoar expedient per a la contractació ordinària de referència (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. Comunicar el present acord a l'Àrea de territori, sostenibilitat i dinamització
econòmica.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.16. Proposta d'aprovació i denegació d'ajudes econòmiques del Xec d'Escola
Infantil, curs escolar 2015-2016, convocatòria extraordinària.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania d'1 de març de 2016, que diu:
“Vistes les Bases específiques reguladores de la convocatòria d'ajudes econòmiques per a
Xec d'Escola Infantil per al curs escolar 2015/2016, aprovades per acord de la Junta de
Govern Local de data 23 de març de 2015 i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm.
37, de 26 de març de 2015.
Vist que l'Ajuntament té previst dur a terme aquesta activitat, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 320 48004 del pressupost general de l'Ajuntament de l'exercici 2016.
Vistes les sol·licituds presentades pel personal interessat en la convocatòria extraordinària
des del 4 de gener fins al 15 de gener de 2016 i el llistat provisional de data 08/02/16, que
ha estat exposat al tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament des del 9 de febrer fins
al 20 de febrer de 2016.
Vist que totes les persones interessades han signat en la sol·licitud d’ajuda del Xec d'Escola
Infantil, la declaració de no estar incurses en cap de les incompatibilitats descrites en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Vists els certificats de l'Agència Tributària, l'informe emès per la Tresoreria de l'Ajuntament
d'Onda i el llistat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Vista l'al·legació presentada al llistat provisional dins del termini d'exposició pública.
Vist l'informe de la tècnica d'Educació i Normalització Lingüística, emès el 23 de febrer de
2016.
Vist l'informe favorable de la Comissió de Seguiment i Avaluació d'ajudes econòmiques per a

Xec d'Escola Infantil, en la convocatòria extraordinària, per al curs escolar 2015-2016, de
data 1 de marc de 2016 unit a l'expedient.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en
l’Ordenança General de Subvencions d’aquest Ajuntament, aprovada per acord plenari de
data 30 de gener de 2006 i publicada en el BOP número 31, de data 14 de març de 2006, i
en les Bases específiques reguladores d'aquesta convocatòria.
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 número 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la concessió de les ajudes econòmiques per a Xec d'Escola Infantil en la
convocatòria extraordinària, per al curs escolar 2015-2016, a les persones beneficiaries
relacionades en l'annex I, amb la baremació i les quantitats econòmiques mensuals que els
corresponen, de conformitat amb el que disposen les Bases reguladores de la convocatòria.
Segon. Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a les persones beneficiaries en la
convocatòria extraordinària relacionades en l'annex I, per import de 4.623,75 euros, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 320 48004, retenció de crèdit amb núm. d'operació
22016101577 del vigent pressupost general.
Tercer. Denegar les ajudes econòmiques per a Xec d'Escola Infantil en la convocatòria
extraordinària, per al curs escolar 2015-2016, a les persones sol·licitants relacionades en
l'annex II, per incompliment dels requisits establits en les Bases.
Quart. Publicar les llistes definitives de les ajudes concedides i denegades, al tauler
d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament.
Cinquè. Traslladar el present acord a l'Àrea d'Hisenda als efectes oportuns. ”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.17. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb Asociación JJ. Y PP. ''LA
FORTALEZA" per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 9 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de conveni de col·laboració amb Asociación JJ. Y
PP. ''LA FORTALEZA” 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
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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 de Jubilados i Pensionistas La Fortaleza té, com a fins primordials, la
promoció, assessorament i l'organització de activitats d'oci i temps lliure dirigit al col·lectiu
de la tercera edat.
Vista la conformitat de la present proposta de la directora del CIM.
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 101/2012, de 17 de gener, d'ampliació de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb Asociación JJ. Y PP. ''LA FORTALEZA”, CIF
, per a l'exercici 2016 per import de 3.710,00 euros.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 231148000 (RC 22016104901) 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.
1.18. Proposta d'aprovació de conveni de col·laboració amb Asociación JJ. Y PP. ''LA
ONDENSE" per a l'exercici 2016.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 9 de març de 2016, que diu:
“Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de conveni de col·laboració amb Asociación JJ. Y
PP. ''LA ONDENSE” 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 de Jubilados y Pensionistas La Ondense té com a fins primordials, la

promoció, assessorament i l'organització d'activitats d'oci i temps lliure dirigit al col·lectiu de
la tercera edat.
Vista la conformitat de la present proposta de la directora del CIM.
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 101/2012, de 17 de gener, d'ampliació de
delegació de competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració amb Asociación JJ. Y PP. ''LA ONDENSE”, CIF ,
per a l'exercici 2016 per import de 3.710,00 euros.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 231148000 (RC 22016104900) 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.
1.19. Proposta d'aprovació de l'esborrany del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Onda i la Casa de Retiro El Carmen de Onda-Castellón. Carmelitas
Orden de Hermanos.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania de 10 de març de 2016, que diu:
“Vist que en el Pressupost General de 2016, aprovat per acord plenari de data 26 de
novembre de 2015, es concedeix una subvenció nominativa a la Casa de Retiro El Carmen
de Onda-Castellón. Carmelitas Orden de Hermanos, per import de 26.000 euros.
Vist que en les Bases d’Execució del Pressupost es determina que per al pagament de les
subvencions nominatives es requerirà la firma d’un conveni que permeta l’aprofitament dels
recursos recíprocs, així com planificar i aconseguir fins més amplis en el camp de les
activitats culturals.
Vist l’expedient tramitat per a l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Onda i la Casa de Retiro El Carmen de Onda-Castellón. Carmelitas Orden de Hermanos,
entitat religiosa sense ànim de lucre, amb la finalitat de recolzar la millora de les
instal·lacions del Museu de Ciències Naturals El Carmen.
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Vist l'informe tècnic de data 3 de març de 2016 i l'informe jurídic de data 4 de març de 2016.
Vist el document de retenció de crèdit amb número d'operació 2.2016.1.02495, per import de
26.000 euros, i la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia numero 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Casa de Retiro El
Carmen de Onda-Castellón. Carmelitas Orden de Hermanos, amb CIF , amb duració des de
la firma del mateix fins al 1 de novembre de 2016.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa corresponent per import de 26.000 euros amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 2016 330 48000 del vigent Pressupost General i amb RC
número 2.2016.1.02495.
Tercer. Facultar a l’alcalde-president per a la firma dels documents necessaris per a la seua
formalització.
Quart. Traslladar el present acord als interessats i a l’Àrea d’Hisenda.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.20. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per al
pressupost 2016 a la Societat Artístic Musical Vila d'Onda.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania d'11 de març de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i la Societat Artístic
Musical Vila d'Onda, de data 23 de febrer de 2016, es va establir una contraprestació
econòmica amb l'esmentada entitat de 48.000 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% del conveni presentada per Victoria Martí Andrés,
amb NIF , presidenta de la Societat Artístic Musical Vila d'Onda, amb data 26 de febrer de
2016 a l’empar de la clàusula quarta de l’esmentat conveni.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, la Societat Artístic Musical Vila
d'Onda, 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
deutora amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
Vist l'informe favorable emès per la tècnic mitjà de Cultura, amb data 11 de març de 2016.

Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
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 la bestreta del 70 % de la subvenció del pressupost de 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 330 48000

Societat Artístic Musical Vila d'Onda

NIF

IMPORT
33.600,00 €

Segon. Aprovar la disposició i reconeixement corresponent a la bestreta del 70 % amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 2016 330 48000 del vigent Pressupost General i amb
número de RC 2.2016.1.00348.
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.
1.21. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per al
pressupost 2016 a la Societat Unió Musical Santa Cecília d'Onda.
Vista la proposta de la tinent d'alcalde delegada de l'Àrea de Promoció Cultural i Servicis a la
Ciutadania d'11 de març de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i Societat Unió
Musical Santa Cecília de Onda, de data 24 de febrer de 2016, es va establir una
contraprestació econòmica amb l'esmentada entitat de 144.000 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% del conveni presentada per Manuel Varella
Badenes, amb NIF , president de Societat Unió Musical Santa Cecília d'Onda, amb data 24
de febrer de 2016, a l’empar de la clàusula quarta de l’esmentat conveni.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, la Societat Unió Musical Santa Cecília
de Onda, 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 deutora amb la Hisenda Local, la Hisenda Pública, ni amb la Seguretat Social.
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Vist l'informe favorable emés per la tècnica mitjà de Cultura, amb data 11 de març de 2016.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons Municipal.
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 numero 1.337/2015, de 22 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la bestreta del 70 % de la subvenció del pressupost de 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

NIF

2016 330 48000

Unió Musical Santa Cecília

IMPORT
100.800,00 €

Segon. Aprovar el reconeixement corresponent a la bestreta del 70 % amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 2016 330 48000 del vigent Pressupost General i amb número de
RC 2.2016.1.00347.
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.
1.22. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb el Club de Fútbol Racing
Onda 2016.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports de 9 de març 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/ENTIDAD
Club de Fútbol Racing Onda

NIF

RC

IMPORT

2.2016.101815

16.500 €

Total

16.500 €

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 l'anterior entitat que
s'adjunta: Club de Fútbol Racing Onda
Segon. Autoritzar i disposar la despesa generada pel punt anterior amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 2016 340 48000 per un import de 16.500 € , segons detalle:
CLUB/ENTITAT
Club de Fútbol Racing Onda

NIF

RC

IMPORT

2.2016.101815

16.500 €

Total

16.500 €

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.
1.23. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a
l'exercici 2016 al Club Deportivo Onda.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports de 9 de març de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club Deportivo
Onda, d'1 de març de 2016, es va establir una contraprestació econòmica amb l'esmentada
entitat de 100.000 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% del conveni presentada per Salvador Ramos
Alfonso, amb NIF , president del Club Deportivo Onda, amb data 02 de març de 2016, a
l’empara de la clàusula quarta de l’esmentat conveni.
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Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Deportivo Onda, 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 que l'article 88.3b 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, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede 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”.
Vist que l'article 88.3c, 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, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 8 de març de 2016.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 2.2016.101807
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la bestreta del 70%
de la subvenció de l’exercici 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

Club Deportivo Onda

NIF

IMPORT
70.000,00 €

Segon. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda, Personal i Policia Municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.24. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a
l'exercici 2016 al Club Ciclista Sepelaco.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports de 9 de març de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club Ciclista
Sepelaco, d'1 de març de 2016, es va establir una contraprestació econòmica amb
l'esmentada entitat de 31.500 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% del conveni presentada per José Cabedo Carda,
amb NIF , president del Club Ciclista Sepelaco, amb data 02 de març de 2016, a l’empara de
la clàusula quarta de l’esmentat conveni.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Ciclista Sepelaco, 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 que l'article 88.3b 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, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede 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”.
Vist que l'article 88.3c, 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, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 08 de març de 2016
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 2.2016.101812.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la bestreta del 70
% de la subvenció de l’exercici 2016:
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APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

Club Ciclista Sepelaco

NIF

IMPORT
22.050,00 €

Segon. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda, Personal i Policia Municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.25. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a
l'exercici 2016 al Club Atletismo Onda.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports de 9 de març de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club Atletismo
Onda, d'1 de març de 2016, es va establir una contraprestació econòmica amb l'esmentada
entitat de 10.000 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% del conveni presentada per Bienvenida García
Garrido, amb NIF , presidenta del Club Atletismo Onda, amb data 2 de març de 2016, a
l’empara de la clàusula quarta de l’esmentat conveni.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Atletismo Onda, 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 que l'article 88.3b 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, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede 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”.
Vist que l'article 88.3c, 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, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 8 de març de 2016.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 2.2016101814.

Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la bestreta del 70%
de la subvenció de l’exercici 2016
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

Club Atletismo Onda

NIF

IMPORT
7.000,00 €

Segon. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda, Personal i Policia Municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.26. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a
l'exercici 2016 al Club Adaponda.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports d'11 de març de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club Adaponda,
d'1 de març de 2016, es va establir una contraprestació econòmica amb l'esmentada entitat
de 18.000 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% del conveni presentada per Amparo Monedero
García, amb NIF , presidenta del Club Adaponda, amb data 8 de març de 2016, a l’empara
de la clàusula quarta de l’esmentat conveni.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Adaponda, 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 que l'article 88.3b 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, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no haja sigut dictada una resolució declarativa de la procedència del
reintegrament de la subvenció o de la pèrdua del dret al cobrament de la mateixa per alguna
de les causes previstes en l'article 37 de la Llei General de Subvencions”.
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Vist que l'article 88.3c, 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, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 11 de març de 2016.
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 2.2016.101809.
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la bestreta del 70
% de la subvenció de l’exercici 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

Club Adaponda

NIF

IMPORT
12.600,00 €

Segon. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda, Personal i Policia Municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.27. Proposta d'aprovació del pagament del 70% del conveni de col·laboració per a
l'exercici 2016 al Club Natació Onda.
Vista la proposta del regidor delegat d'Esports d'11 de març de 2016, que diu:
“Vist que per mitjà de conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Onda i el Club Natació
Onda, d'1 de març de 2016, es va establir una contraprestació econòmica amb l'esmentada
entitat de 13.000 €.
Vista la sol·licitud de pagament del 70% del conveni presentada per Jorge Igual Gimeno,
amb NIF , president del Club Natació Onda, amb data 10 de març de 2016, a l’empara de la
clàusula quarta de l’esmentat conveni.
Vist que d'acord amb les certificacions corresponents, el Club Natació Onda, 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 que l'article 88.3b 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, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede 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”.
Vist que l'article 88.3c 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, diu que deurà
incorporar-se a l'expedient que es tramite per al pagament total o parcial de la subvenció,
certificació expedida per l'òrgan encarregat del seguiment d'aquella en la que quede de
manifest “que no ha sigut acordada per l'òrgan concedent de la subvenció, com a mesura
cautelar, la retenció dels lliuraments de pagament o de les quantitats pendents d'abonar al
beneficiari o entitat col·laboradora, referits a la mateixa subvenció”.
Vist l'informe favorable emès pel tècnic d’Esports, amb data 11 de març de 2016
Vist el certificat de la retenció de crèdit número 2.2016.101806
Vista la fiscalització de la present proposta per la Intervenció de Fons municipal.
Atès el disposat a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, en relació amb l'article 53 del Reial Decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals; i la Resolució de l'Alcaldia número 1.382/2011, d'11 de juny, de delegació de
competències en la Junta de Govern Local.
PROPOSE:
Primer. Aprovar el reconeixement de la següent obligació corresponent a la bestreta del 70
% de la subvenció de l’exercici 2016:
APLICACIÓ

PERCEPTOR

2016 340 48000

Club Natació Onda

NIF

IMPORT
9.100,00 €

Segon. Aprovar l’ordenació de pagament de l’obligació anterior.
Tercer. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Hisenda, Personal i Policia Municipal.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.28. Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb la Federación de Barrios
en Fiestas de Onda, per a l'exercici 2016.
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Vista la proposta del regidor delegat de Joventut, Festes i Igualtat de 10 de març de 2016,
que diu:
“Vist que la Federación de Barrios en Fiestas de Onda té com a funció principal coordinar les
necessitats comuns d'infraestructures, metges, ambulàncies, assegurances i tècnics i
establir les normes de caràcter general per al millor desenvolupament de les festes dels
barris a Onda.
Vist que en les Bases d'Execució del Pressupost de 2016 està consignada la quantitat de
50.600 € com aportació a la Federación de Barrios en Fiestas de Onda.
Vist que en les Bases d'Execució del Pressupost es determina que per al pagament de les
subvencions nominatives es requerirà la firma d'un conveni que permeta l'aprofitament dels
recursos recíprocs, així com planificar i aconseguir fins mes amplis en les festes dels barris.
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Federación de
Barrios en Fiestas de Onda.
Vist el document comptable de compromís de despesa número 2.2016.1.01825 emès per
l'intervenció municipal i vista la fiscalització de conformitat d'aquesta proposta.
Atès el dispost en 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 les resolucions
de l'alcaldia números 1382/2011, de data 11 de juny, d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribueix a la Junta de Govern, “12. Aprovar tots els
actes relatius a subvencions que concedeixca l'ajuntament i que siguen de la seua
competència”, i la número 101/2012, de 17 de gener de 2012, de delegació en la Junta de
Govern Local l’atribució de l’alcaldia relativa a l’aprovació de convenis de col·laboració amb
altres entitats.
PROPOSE:
Primer. Aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració amb la Federación de Barrios en
Fiestas de Onda.
Segon. Autoritzar i disposar la despesa corresponent per import de 50.600 € amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2016 338 48001 per a l'any 2016 del vigent pressupost ordinari i
número d'operació 2.2016.1.01825.
Tercer. Facultar a l'Alcaldia-Presidència per a la signatura dels documents necessaris per a
la seus formalització.
Quart. Traslladar el present acord a l'interessat i als serveis econòmics als efectes
procedents.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.

1.29. 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:
1.29.1. Proposta de sol·licitud a l'Agència Valenciana del Turisme per a la convocatòria
d'ajudes 2016, dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Programa 4:
«Millora de la senyalització turística».
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 17 de març de 2016, que diu:
“Ángel Luis 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 que el pròxim día 22/03/2016, és l'ultim dia per a la
presentació de les sol·licituds d'ajuda, a l'Agència Valenciana del Turisme.
Vista la Resolució, de 18 de febrer de 2016, del president de l'Agència Valenciana del
Turisme, per la qual es convoquen les ajudes 2016 de l'Agència Valenciana del Turisme,
publicada en el DOCV núm. 7732 de 3 de març de 2016.
Vista la memòria descriptiva de l'actuació denominada “Millora de la senyalització turística”
redactada per la tècnic de comerç, turisme i ocupació, en la que es descriu que el
pressupost estimat de l'actuació ascendix a la quantitat de 12.445,39 euros, IVA inclòs.
Vista la retenció de crèdit de data 16 de març de 2016 i número d'operació 2 2016 109082,
per import de 12.445,39 euros.
Vista la fiscalització de la present proposta per la inteventora acctal.
Vist que la documentació i tramitació de l'expedient s'ajusta al que establix l'orde de la
Conselleria que regula les dites ajudes.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en el Decret de
l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny., d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern, “5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la memòria descriptiva de l'actuació denominada “Millora de la senyalització
turística”, redactada per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Segon. Aprovar el pressupost estimat de l'actuació denominada “Millora de la senyalització
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turística”, que ascendix a la quantitat de 12.445,39 euros, IVA inclòs.
Tercer. Sol·licitar ajuda a l'Agència Valenciana del Turisme per import de 12.445,39 euros, a
l'empar de la Resolució, de 18 de febrer de 2016.
Quart. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Resolució en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Cinqué. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.29.2. Proposta de sol·licitud a l'Agència Valenciana del Turisme per a la convocatòria
d'ajudes 2016, dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Programa 5:
«Fira Medieval d'Onda 2016».
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 17 de març de 2016, que diu:
“Ángel Luis 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 que el pròxim día 22/03/2016, és l'ultim dia per a la
presentació de les sol·licituds d'ajuda, a l'Agència Valenciana del Turisme.
Vista la Resolució, de 18 de febrer de 2016, del president de l'Agència Valenciana del
Turisme, per la qual es convoquen les ajudes 2016 de l'Agència Valenciana del Turisme,
publicada en el DOCV núm. 7732 de 3 de març de 2016.
Vista la memòria descriptiva de l'actuació denominada “Fira Medieval d'Onda 2016”,
redactada per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vist l'informe de la tècnic de comerç, turisme i ocupació, en el que es descriu que el
pressupost estimat en concepte de promoció i organització de l'esmentada actuació
ascendix a la quantitat de 16.008,89 euros IVA inclòs.
Vista la retenció de crèdit de data 17 de març de 2016 i número d'operació 2 2016 106514.
Vista la fiscalització de la present proposta per la interventora acctal.
Vist que la documentació i tramitació de l'expedient s'ajusta al que establix l'orde de la
Conselleria que regula les dites ajudes.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en el Decret de

l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny., d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern, “5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la memòria descriptiva de l'actuació denominada “Fira Medieval d'Onda
2016”, redactada per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Segon. Aprovar el pressupost estimat de l'actuació, que ascendix a la quantitat de 16.008,89
euros, IVA inclòs, en concepte de promoció i organització de l'esmentada actuació.
Tercer. Sol·licitar ajuda a l'Agència Valenciana del Turisme per import de 16.008,89 euros, a
l'empara de la Resolució, de 18 de febrer de 2016.
Quart. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Resolució en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Cinqué. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.29.3. Proposta de sol·licitud a l'Agència Valenciana del Turisme per a la convocatòria
d'ajudes 2016, dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Programa 5:
«Onda Tres Cultures».
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 17 de març de 2016, que diu:
“Ángel Luis 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 que el pròxim día 22/03/2016, és l'ultim dia per a la
presentació de les sol·licituds d'ajuda, a l'Agència Valenciana del Turisme.
Vista la Resolució, de 18 de febrer de 2016, del president de l'Agència Valenciana del
Turisme, per la qual es convoquen les ajudes 2016 de l'Agència Valenciana del Turisme,
publicada en el DOCV núm. 7732 de 3 de març de 2016.
Vista la memòria descriptiva de l'actuació denominada “Onda, Tres Cultures”, redactada per
la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vist l'informe de la tècnic de comerç, turisme i ocupació, en el que es descriu que el
pressupost estimat en concepte de promoció i organització de l'esmentada actuació
ascendix a la quantitat de 14.223,09 euros, IVA inclòs.
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Vista la retenció de crèdit amb número d'operació 2 2016 106081.
Vista la fiscalització de la present proposta per la interventora acctal.
Vist que la documentació i tramitació de l'expedient s'ajusta al que establix l'orde de la
Conselleria que regula les dites ajudes.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en el Decret de
l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny., d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern, “5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la memòria descriptiva de l'actuació denominada “Onda, Tres Cultures”,
redactada per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Segon. Aprovar el pressupost estimat de l'actuació, que ascendix a la quantitat de 14.223,09
euros, IVA inclòs, en concepte de promoció i organització de l'esmentada actuació.
Tercer. Sol·licitar ajuda a l'Agència Valenciana del Turisme per import de 14.223,09 euros, a
l'empara de la Resolució, de 18 de febrer de 2016.
Quart. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Resolució en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Cinqué. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos,
així com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la
subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
1.29.4. Proposta de sol·licitud a l'Agència Valenciana del Turisme per a la convocatòria
d'ajudes 2016, dirigides a les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Programa
1:«Rehabilitació edifici antiga presó. Fase I».
Vista la proposta del tinent alcalde delegat de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Dinamització
Econòmica de 17 de març de 2016, que diu:
“Ángel Luis 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 que el pròxim día 22/03/2016, és l'ultim dia per a la
presentació de les sol·licituds d'ajuda, a l'Agència Valenciana del Turisme.
Vista la Resolució, de 18 de febrer de 2016, del president de l'Agència Valenciana del

Turisme, per la qual es convoquen les ajudes 2016 de l'Agència Valenciana del Turisme,
publicada en el DOCV núm. 7732 de 3 de març de 2016.
Vista la memòria descriptiva de l'actuació denominada “Rehabilitació edifici antiga presó.
Fase I”, redactada per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Vist el pressupost facilitat per l'empresa EMR Restauración y Conservación, en el que es
descriu que el pressupost, ascendix a la quantitat de 49.217,71 euros, IVA inclòs.
Vist que la documentació i tramitació de l'expedient s'ajusta al que establix l'orde de la
Conselleria que regula les dites ajudes.
Atès el que disposa l'article 21 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l'article 53 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i en el Decret de
l'alcaldia número 1.337/2015, de 22 de juny., d'organització municipal i delegació de
competències, que en el punt quart, B atribuïx a la Junta de Govern, “5. Sol·licitar i acceptar
subvencions”.
PROPOSE:
Primer. Aprovar la memòria descriptiva de l'actuació denominada “Rehabilitació edifici antiga
presó. Fase I”, redactada per la tècnic de comerç, turisme i ocupació.
Segon. Aprovar el pressupost estimat de l'actuació, que ascendix a la quantitat de 49.217,71
euros.
Tercer. Sol·licitar ajuda a l'Agència Valenciana del Turisme per import de 49.217,71 euros, a
l'empar de la Resolució, de 18 de febrer de 2016.
Quart. Assumir expressament les obligacions que es determinen en la dita Resolució en cas
de concessió total o parcial de l'ajuda sol·licitada.
Cinqué. Comprometre's a realitzar les operacions pressupostàries pertinents per a dur a
terme el finançament i execució del gasto generat per l'ajuda sol·licitada, una vegada resolta
la convocatòria i en funció de la mateixa.
Sisé. Facultar l'Alcalde President de l'Ajuntament per a la firma dels documents precisos, així
com per al cobrament, en el seu moment, de les quantitats corresponents de la subvenció.”
El president sotmet a votació la proposta, la qual, s'aprova per unanimitat.
2. Control dels òrgans de govern:
2.1. Dació de compte de la Sentència dictada en el Procediment Drets Fonamentals
núm. 320/2014, del Jutjat del Contenciós Administratiu número 1 de Castelló.
Secretaria dóna compte de la Sentència número 100/2016 del Jutjat del Contenciós
Administratiu número 1 de Castelló, de data 1 de març de 2016, dictada en el Procediment
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Drets Fonamentals núm. 320/2014, per la qual s'estima el recurs contenciós-administratiu
presentat per Juan Francisco Simó Sospedra contra la Resolució PROVIDÈNCIA de data 22
de juliol de 2014 dictada per l'Ajuntament d'Onda per la qual es desestima la pràctica de la
prova proposada pel recurrent, en l'expedient disciplinari tramitat, declarant l'esmentada
resolució contrària a dret.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda donar-se per assabentada i traslladar este acord i
còpia de la Sentència a la Secció de Secretaria.
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.

